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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: 

���� Със средства по Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) се изграждат регионални 
система за управление на отпадъците:  
- регион Плевен: Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искър, Гулянци, Пордим, 

(проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион 
Плевен", Регистрационен номер: DIR-5112122-6-72, Година на приключване на 
проекта: 2015) 

- регион: Левски, общини Никопол, Белене, Левски, Свищов и Павликени; (проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Левски 
(Никопол)", Регистрационен номер: DIR-5112122-3-68, Година на приключване на 
проекта: 2015) 

- регион Луковит: общини Луковит, Ябланица, Тетевен , Червен бряг и Роман (проект 
"Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Луковит", 
Регистрационен номер: DIR-5112122-2-67, Година на приключване на проекта: 2015) 

���� Със средства от ПУДООС (2012 г.) е финансиран проекта за закриване на общинското 
депо в община Угърчин. Завършена е техническата рекултивация и предстои 
биологичната; 

����  Общините: Ловеч, Летница и Кнежа са кандидатствали с проекти в ПУДООС за 
закриване на трите общински депа. Проектите са одобрени на предварителен етап, но няма 
сключени договори за финансиране. 

В процес на проектиране и изграждане са следните проекти в областта на водния сектор, 
финансирани от ОПООС: 

���� “Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на 
съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене” 

���� “Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия” 
���� “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа – първи етап и изграждане 

на ПСОВ гр.Кнежа” 
���� “Изграждане на ПСОВ за над 10 000 екв.ж., реконструкция и доизграждане на 

канализационна система в гр. Левски” 
���� “Подобряване на ВИК системата на гр. Ловеч” 
���� “Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр.Луковит” 
���� "Изпълнение на втори етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян" 
���� "Подобряване и изграждане на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. 

Червен Бряг" 
���� “Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и 

пречистване на водите на гр. Ябланица. Първи етап – изграждане на ПСОВ” 

В областта на опазване на биологичното разнообразие се изпълняват проектите: 

���� "Опазване и възстановяване на приоритетни видове и местообитания в НАТУРА 2000 зона 
Вит и Защитена местност "Коридорите" 
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���� "Опазване и възстановяане на биологичното разнообразие в защитена зона Обнова - 
Карамандол, BG0000239" 

С най-много проекти с най-значителни средства общините кандидатстват за 
финансиране от Оперативна програма “Околна среда”.  

В рамките на Национална Кампания “Чиста околна среда” – конкурс пролет’ 2013 г. 
са одобрени за финансиране 24 проекта за територията на РИОСВ – Плевен. Проектите са 
реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2013 г. 

Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

"Обичам природата - и 
аз участвам" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Синчец" гр. Плевен 
ПУДООС 4999.94 Изпълнен 

"Ходих, видях, донесох" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - СОУ 
"Свети Климент Охридски" 

гр. Троян 

ПУДООС 5000.00 Изпълнен 

"Една земя, един дом - 
едно бъдеще" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Звънче" гр. Луковит 
ПУДООС 4998.77 Изпълнен 

"Обичам природата и аз 
участвам - занималня в 

парка" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 

"Никола Й. Вапцаров" 
с.Вълчитрън 

ПУДООС 5043.55 Изпълнен 

"Еко кът за обучение на 
открито" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Бреза" с. Комарево 
ПУДООС 4797.66 Изпълнен 

"Танцуваме и пеем сред 
чиста природа" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - СОУ 
"Св. Св. Кирил и Методий" 

гр. Пордим 

ПУДООС 4671.08 Изпълнен 

"Изграждане зона за 
отдих в кв.Видима, 
община Априлци" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Априлци 
ПУДООС 9976.80 Изпълнен 

"Изграждане зона за 
отдих в кв.Острец, 
община Априлци" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Априлци 
ПУДООС 9976.80 Изпълнен 

"Изграждане на еко кът 
"Животворко" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ЦДГ 

"Бодра смяна" гр.Ч. бряг 
ПУДООС 4906.04 Изпълнен 

"Воден коплекс - красота 
и уникалност в центъра 

на Плевен" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Плевен 
ПУДООС 9984.00 Изпълнен 

"Да опазим природата на 
Крушовица" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 
Кметство Крушовица 

ПУДООС 9561.14 Изпълнен 

"Подобряване 
централното селищно 
пространство и зелени 

площи за отдих в 
с.Рибарица" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Рибарица 
ПУДООС 9954.56 Изпълнен 

"Изграждане зона за 
отдих в с.Голям извор, 

община Тетевен" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 
Кметство Голям извор 

ПУДООС 8692.58 Изпълнен 
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Наименование на 

проекта 
Кратка характеристика 

Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

"Зона за отдих в центъра 
на гр. Долна 
Митрополия" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Долна Митрополия 
ПУДООС 9737.69 Изпълнен 

"Зона за отдих и спорт в 
с.Орешак, община 

Троян" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Орешак 
ПУДООС 9186.60 Изпълнен 

"Грижа за природата 
днес - по-добро бъдеще 

за хората утре" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Летница 
ПУДООС 9916.32 Изпълнен 

"Обичам природата - и 
аз участвам" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 
Кметство Радювене 

ПУДООС 9420.00 Изпълнен 

"Обичам природата - и 
аз участвам" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Рупци 
ПУДООС 6126.90 Изпълнен 

"Възстановяване и 
благоустрояване зона за 

отдих в парка на 
с.Горник" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Горник 
ПУДООС 7459.50 Изпълнен 

"Градинка в с.Торос" 
От националната кампания 

"Чиста околна среда" - 
Община Луковит 

ПУДООС 9790.43 Изпълнен 

"Обичам природата - и 
аз участвам" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Изгрев 
ПУДООС 9891.60 Изпълнен 

"Подобряване и 
регламентиране достъпа 

до ПЗ "Деветашка 
пещера" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Община Ловеч 
ПУДООС 4325.33 Изпълнен 

"Моето училище - зелен 
рай" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - ОУ 
"Васил Левски" гр. Ловеч 

ПУДООС 4993.47 Изпълнен 

"Изграждане зона за 
отдих и алея в 
с.Градище" 

От националната кампания 
"Чиста околна среда" - 

Кметство Градище 
ПУДООС 9988.00 Изпълнен 
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2. Информация за изпълнение на обекти с екологично значение 

 

През 2013 г. на най-ранен етап (проведени процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са 
идентифицирани следните общински проекти и инвестиционни предложения: 
 

Община Априлци: 

 

- Изграждане на демонстрационен център на занаятите в Община Априлци  
- Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Велчево, с. Драшкова поляна и с. 

Скандалото, 
Община Белене: 

 

- Подобряване на средата за живот в Община Белене - ІІ етап 
 

Община Гулянци: 

 

- Закупуване на транспортно средство за пътнически превози в община Гулянци 
- Реконструкция и благоустройване на площадни и паркови пространства в с. Гиген, с. 

Брест и с. Долни Вит, общ. Гулянци - с. Долни Вит 
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- Реконструкция и благоустройване на площадни и паркови пространства в с. Гиген, с. 
Брест и с. Долни Вит, общ. Гулянци - с. Гиген 

- Реконструкция и благоустройване на площадни и паркови пространства в с. Гиген, с. 
Брест и с. Долни Вит, общ. Гулянци - с. Брест 

- Възстановяване на приоритетни хабитати, тип влажни зони, чрез проектиране на 
хидротехнически мероприятия в ЗЗ "Река Вит" BG0000181 и ЗЗ "Карабоаз" BG0000335, 
общ. Гулянци 

- Преустройство на детска градина "Калинка" в "Амбулатория за индивидуална практика и 
първична медицинска помощ", с. Дъбован 

- Преустройство на училищна сграда "Васил Левски" в дом за стари хора, кв. 78, с. Дъбован 
- Реконструкция на Главен клон ІІ (ОК54-ОК20-ОК45-ОК88-ОК9) и второстепенни клонове 

в участъци ОК54-ОК77; ОК106-ОК97; ОК161-ОК159, с.Сомовит 
- Реконструкция на Главен клон І (ОК51-ОК115) и Главен клон ІІ, с. Долни Вит 
 

Община Долна Митрополия: 

 

- Изменение на ИП "Опазване и възстановяване на прироритетни видове и местообитания в 
Натура 2000 - зона Вит и ЗМ "Коридорите", финансиран по ОПОС 2007 - 2013 г. 

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Ставерци 
- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Славовица 
- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Байкал 
 

Община Долни Дъбник: 

 

- Ремонт на плочни водостоци по река Дъбнишка бара в с. Горни Дъбник, общ. Долни 
Дъбник 

- Почистване коритото на р. Садовска бра в границите на с. Садовец 
- Почистване коритото на р. Дъбнишка бара в границите на гр. Долни Дъбник 
- Създаване на устойчиви горски култури върху неземеделски земи, собственост на общ. 

Долни Дъбник /Садовец, Д. Дъбник, Петърница, Крушувица/ 
- Изграждане на кула и технически съоръжения за детекция и превенция на горски пожари 
 

Община Искър: 

 

- "Насърчаване на туристическите дейности" по ПРСР, Подобект І - Туристическа 
екопътека "Тульово" - природа, сказания, легенди и съвременност"; Подобект ІІ - 
Общински център - местен бит и култура 

- Ремонт на улици в гр. Искър, ул. "Въло Йончев", ул. "Малчика", ул. "Христо Смирненски", 
ул. "Трифон Ангелов", ,ул. "Ал. Стамболийски", ул. "Юрий Гагарин", ул. "Иван Ведър", 
ул. "Мургаш", ул. "Петрохан" ул. "Лиляна Димитрова" и ул. "Братя Миладинови" 

- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Долни Луковит 
- Доизграждане на канализация гр. Искър" - финансиран от ПУДООС 
 

Община Кнежа: 

 

- "Изграждаен на спортно рекреационен комплекс, град Кнежа." 
- "Основен ремонт и обновяване на православен храм „Свети Архангел Михаил”, с. 

Лазарово, Община Кнежа."  
- Основен ремонт и осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в спортна зала 

"Гълъбин Боевски", гр. Кнежа, общ. Кнежа" 
- Реконструкция и основен ремонт на улици в с. Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа 
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- Устойчиво управление на горите и опазване на ОС чрез създаване на система за ранно 
откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване 

 

Община Левски: 

 

- Изменение на ИП за "Възстановяване на алувиални гори "Кесикору", земл. н ас. Градище, 
общ. Левски чрез екологични и хидротехнически мероприятия, подобект от проект № 
5103020-7-650 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в ЗЗ "Обнова-
Карамандол BG0000239", финансиран по ОПОС, реф. № BG161PO005/10/3.0/2/20 

- Изменение на ИП "Възстановяване на алувиална гора "Карамандол", земл. на гр. Левски, с. 
Варана, с. Козар Белене, чрез хидротехнически и екологични мероприятия" 

- Изграждане на ПСОВ за над 10000 е.ж., реконструкция и доизграждане на 
канализационната система на гр. Левски 

- Рехабилитация на улици и участъци от улици на територията на гр. Левски - 4 подобекта 
- Реконструкция и рехабилитация на покрива на СОУ "Крум Попов", гр. Левски  
- Реконструкция на площади в населени места в общ. Левски: 1 с. Асеновци, 2 с. Малчика, 3 

с. Аспарухово, 4 с. Изгрев /по мярка 322/ 
- Изграждане на център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в община 

Левски 
Община Летница: 

 

- Стратегия за развитие на туризма в Общ. Летница 2013 - 2020 
 

Община Ловеч: 

 

- “Водопровод от местността “Попек” за допълнително водоснабдяване на село Малиново, 
Община Ловеч” 

- "Закриване и рекултивация на старо градско сметище - гр.Ловеч." 
- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Ловеч 
- Изменение на ПУП-ПРЗ за "Зона с преобладаващ характер", която обхваща териториите 

на жилищен комплекс "Младост", зона между ЖК "Младост", ул. "Д-р Съйко Съев", ЖП 
линия, автогара и болничев комплекс, гр. Ловеч 

- Изменение на ПУП-ПРЗ за "Зона за публични функции с висока обществена значимост", 
която обхваща централна градска част - терена на казармата, архитектурно-исторически 
резерват "Вароша", парк "Стратеш" и парк "Баш Бунар", гр. Ловеч 

- Изменение на ПУП-ПРЗ за "Зона с потенциал за икономическо развитие", която обхваща 
териториите на източна и част от северна индустриална зона на гр. Ловеч 

- Почистване коритото на р. Осъм в регулацията на гр. Ловеч 
 

Община Луковит: 

 

- "Преустройство и оборудване на многопрофилна болница за активно лечение - гр.Луковит.  
- Изпълнение на част "Пътна" за обект "Изграждане на канализационен колектор от РШ1 до 

РШ17, ул. Симов дол", гр. Луковит 
- Реконструкция, оборудване и обзавеждане на първи и втори етаж на сграда на ул. "Хр. 

Ботев" № 26, гр. Луковит, и дворно пространство 
- Основен ремонт на Народно читалище "Съзнание 1895" 
- Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура чрез 

основен ремонт и обновяване на ПДЯ "Щастливо детство", гр. Луковит 
- Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Петревене 
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- Изграждане на модулен наблюдателен комплекс - метални кули за разполагане оборудване 
за видеонаблюдение за превенция на пожари 

 

Община Никопол: 

 

- ПУП-ПП за санитарно-охранителна зона на дренаж "Др-Община Никопол-Санадиново", м. 
"Селото Осъм", с. Санадиново, общ. Никопол 

- Теристически информационен център - речна гара 
- Археологично-исторически експозиционен център 
- Многофункционален център в гр. Никопол  
- Ремонт и преустройство на сграда - Читалище, с цел обслужване на културните нужди на 

населението и гостите на Община Никопол 
- Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и изграждане на водопровод в 

община Никопол 
- Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа в гр. Никопол 

 

Община Плевен: 

 

- Изграждане на ЛПСОВ, клетка за депониране на строителни отпадъци, инсталация за 
рециклиране на строителни отпадъци на територията на Регионален център за третиране 
на отпадъците в Регион Плевен 

- Изграждане на тръбен кладенец към обект: "Обновяване и модернизиране на градската 
среда, чрез реконструкция на централната пешеходна зона на гр. Плевен" - І етап 

- Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Плевен” (ИПГВР). 
- Прочистване на речните корита в района под мостовете в регулацията на с. Ралево  
- Прочистване коритата на реките Чернелка, Пърчовица и Шушица в регулацията на с. 

Горталово  
- Прочистване коритото на река Чернелка, в района на Защитена местност “Чернелка” и по 

протежение на Екопътека “Чернелка” в землищата на селата Къртожабене и Горталово 
- Прочистване коритото на река Тученица в регулацията на гр. Плевен, в района на магазин 

“МЕТРО”, Община Плевен.  
- Пътен участък между общински път ПИ 354 и ПИ 317003,317006 през общински поземлен 

имот № 337." 
- ПУП-ПРЗ за територията на кв. 20 по плана на гр. Плевен, от "Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на Плевен" 
- Почистване речното лело на р. Пелишатска бара, в рамките на населеното място. 
- Почистване на речното корито на р. Тученица в рамките на населеното място. 
- Почистване коритото на р. Беглежка бара, в рамките на в рамките на населеното място – с. 

Беглеж 
- Почистване на речното легло на река Гривишка бара в рамките на населеното място. 
- Почистване на речните корита на реките "Чернелка и "Скока" в с. Ралево 
- Смяна предназначението на ПИ № 000608 на път, за осъществяване връзка на път 607А с 

път ІV клас, съгласно изготвен ПУП 
 

Община Пордим: 

 

- Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Пордим с цел изграждане на околовръстен 
път: ул. Славейков, ул. Зора, ул. Ангел Кънчен, улица Рила, ул. Трети март и ул. София 

- Реконструкция и рехабилитация на съществващи водоснабдителни системи и съоръжения 
на с. Вълчитрън 
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Община Тетевен: 

 

- Пристройка към сграда на детска градина /салон за физкуртура и занималня/ и строеж на 
ограда изцяло в УПИ ІХ с плътност 0.6 м 

- Изменение на ИП Проект за строителство, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа 
и съоръжения в с. Глогово, общ. Тетевен 

- Реконструкция, обновяване и доизграждане на част от уличната мрежа, тротоари, ул. 
осветление и площадно пространство - с. Рибарица 

- Рехабилитация на общински път Градежница - Глогово, общ. Тетевен, от км 0+000 до км 
10+600 

- Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Градежница 
- Рехабилитация на местен път Тетевен - Бабинци, общ. Тетевен от км 0+000 до км 12+200 
- Обновяване и доизграждане на площадка за спорт и рекреация в с. Глогово 
- Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от северната страна на ул. "Юото Пеев" 

О.Т. 17 до О.Т. 34 по РП на махала Асен, с. Гложене 
- Ремонт и реконструкция на тротоар, разположен от южната страна на ул. "Юото Пеев" 

О.Т. 17 до О.Т. 34 по РП на махала Асен, с. Гложене 
- Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ "Христо Ботев", с. Глогово 
- Ремонт на площадка за спортна дейност в двора на ОУ "Георги Бенковски", с. Галата 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - общ. адм. гр. Тетевен 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - кметство с. Рибарица 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - кметство с. Глогово 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - кметство с. Градежница 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - кметство с. Б. Извор 
- Реконструкция, обзавеждане и оборудване на мрежа от информационни центрове в 

община Тетевен - Информационен център - кметство с. Галата 
- Възстановяване на стоманобетонен мост над река Бели Вит по улица с О.Т. 40-38 по ПУП 

на с. Рибарица 
- Подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: “Довеждащ път до 

ПСОВ, с. Глогово” 
- Изменение на ИП за проект за интегриран воден цикъл на с. Глогово 

 

Община Троян: 

 

- За посетителски център, обществено обслужване и паркинг, в с. Ломец 
- Общ устройствен план на община Троян /техническо задание/ 
- Обновяване на туристическата инфраструктура на гр. Троян, чрез създаване на 

атракционни зони в Музея на занаятите и изграждане на туристическа пътека", по мярка 
313 от ПРСР 

- Общински план за развитие на Община Троян за периода 2014-2020 г. 
- Кандидатстване по мярка 321 от ПРСР - Изграждане на информационно-културен център 

в гр. Троян 
- Реконструкция/обновяване и оборудване "Многопрофилна болница за активно лечение - 

Троян" ЕООД, гр. Троян 
- Общинска програма за опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС 
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Община Угърчин: 

 

- Общ устройствен план на Община Угърчин - съгласуване на техническо задание 
- ППР - Централна селска част в УПИ V-329, кв. 16, с. Катунец 
- Пространствено решение на централна част на с Лесидрен, УПИ І, кв. 49, с. Лесидрен 
- Почистване на участъци с намалена проводимост на р. Каменица, през регулация на гр. 

Угърчин 
 

Община Червен бряг: 

 

- “Сградна газова инсталация на читалище “Н. Й. Вапцаров” 
- Рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Сухаче, общ. Червен бряг 
- Газификация на ОДЗ "Зора", гр. Червен бряг - подмяна на съществуващ водогреен котел 

 

Община Ябланица: 

 

- "Традиции, живо настояще и богато на възможности бъдеще", гр. Ябланица, общ. 
Ябланица" 

- Ежегоден фестивал и базар за народни обичаи и традиции в гр. Ябланица 
- Благоустрояване на градската среда в гр .Ябланица и с. Златна Панега 
- Обособяване на обществени туристически зони в общ. Ябланица 
- Ремонт на сградата на читалище "Борба", с. Орешене, общ. Ябланица 
- Ремонт на сградата на читалище "Борба", с. Орешене, общ. Ябланица 

 

 


