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V. Проекти/обекти с екологично предназначение 
 

1. Информация за проекти с екологично значение 

 

От представените отчети по изпълнението на общинските програми за опазване на околната среда, е идентифицирана работа по 

следните общински проекти с екологично значение: 

 

 

Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

Проекти от НК “Чиста околна среда“, на общини, кметства, учебни и детски заведения   

Кметство Борислав, общ. Пордим 

Обичам природата и аз участвам в 

обновяването на с. Борислав, общ. 

Пордим, обл. Плевен 

ПУДООС 

9 785,44 лв. 

изпълнен 

Кметство Градище, общ. Левски Обичам природата и аз участвам 
ПУДООС 

9 990,00 лв 
изпълнен 

Кметство Славяново, общ. Плевен 

Моят парк, моят любим кът за отдих 

и спорт в гр. Славяново, общ. Плевен 
ПУДООС 

9 957,00 лв. 
изпълнен 

Кметство Подем, общ. Долна 

Митрополия 

Спорт на открито, село Подем, общ. 

Долна Митрополия, обл. Плевен 
ПУДООС 

9 737,64 лв. 
изпълнен 

Кметство Радювене, общ. Ловеч 

Да запазим чиста природата на с. 

Радювене 
ПУДООС 

10 000 лв. 
изпълнен 

Кметство Лисец, общ. Ловеч 

Хората от всички възрасти с любов 

към природата от с. Лисец 
ПУДООС 

9 894,00 лв 
изпълнен 

Община Ловеч Аз обичам парк Стратеш, гр. Ловеч 
ПУДООС 

9 920,34 лв 
изпълнен 

Кметство Румянцево, общ. 

Луковит 

Моето село-приветливо и красиво 

място за отдих 
ПУДООС 

9 956,00 лв. 
изпълнен 

Кметство Беленци, общ. Луковит 

Моето село-приветливо и красиво 

място за отдих 
ПУДООС 

9 952,00 лв. 
изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. 

Лесидрен, общ. Угърчин Мечтаната ученическа територия 
ПУДООС 

5 000 
изпълнен 

НУ "Единство", гр. Плевен 

Изграждане на класна стая на 

открито в двора на училището 
ПУДООС 

4 996,30 лв. 
изпълнен 

НУ "Христо Ботев", гр. Троян Училището-моят зелен дом 
ПУДООС 

4 812,00 лв. 
изпълнен 

СУ "Христо Ботев", гр. Никопол 

Заедно с родител в класна стая на 

открито 
ПУДООС 

4 640 лв. 
изпълнен 

ДГ "Щастливо детство", с. 

Кирчево, общ. Угърчин Любов към природата 
ПУДООС 

4 994,10 лв. 
изпълнен 

ДГ "Априлче", гр. Априлци Любов към природата от ДГ Априлче 
ПУДООС 

4 992 лв. 
изпълнен 

ДГ "Щурче", гр. Плевен 

Не замърсявайте земята, въздуха и 

водата! Ние всички сме част от 

природата. 

ПУДООС 

4 981,20 лв. 

изпълнен 

ДГ "Изворче", с. Български извор, 

общ. Тетевен 

С любов към природата в ДГ 

Изворче 
ПУДООС 

4 987,20 лв. 
изпълнен 

ДГ "Мечта", гр. Белене 

Еко кът мечта-играя, уча и се 

забавлявам сред природата  
ПУДООС 

4 814,00 лв 
изпълнен 

ДГ "Здравец", гр. Долна 

митрополия 

Обичам природата и аз участвам от 

ДГ Здравец 
ПУДООС 

4 982,00 лв. 
изпълнен 

ДГ "Снежанка", с. Рупци, общ. 

Червен бряг 

Еко чудесия в двора на детската 

градина 
ПУДООС 

4 989,00 лв. 
изпълнен 

ДГ "Славейче", с. Дерманци, общ. 

Луковит 

Обичам природата и аз участвам от 

ДГ Славейче 
ПУДООС 

3 927,00 лв. 
изпълнен 

21     147 307,22   
 


