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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 (Никопол), 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 е финансиран проекта за закриване и рекултивация на 
общинското депо в община Кнежа. През 2015г. е завършена техническата рекултивация 
на терена на депото и е започнала биологичната рекултивация; 

���� Чрез ПУДООС е финансиран и проекта за закриване и рекултивация на общинското депо в 
Летница. През 2015г. е завършена техническата рекултивация и първи етап от 
биологичната рекултивация на терена на депото; 

����  Община Ловеч е кандидатствала с проект в ПУДООС за закриване и рекултивация на 
старото общинско депо и е получила одобрение за финансиране.  

 

 

В рамките на Национална Кампания “Чиста околна среда” – конкурс пролет’ 2015 г. 
са одобрени за финансиране 30 проекта за територията на РИОСВ – Плевен, от които 15 
проекта на общини и кметства и 15 проекта на учебни и детски заведения. Проектите са 
реализирани и изпълнението им е завършено до 30.11.2015 г. 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 

Стойност на 

проекта 

Етап на 

изпълнение 

1 2 3 4 5 

1.1. Рекултивация на общински депа         

Закриване и рекултивация на общинско 
депо за ТБО, в местност "Мерата", з-ще 

гр.Кнежа 

Проекта за крайна рекултивация на терена на 
закритото депо Кнежа включва изпълнение на 

дейности за: техническа рекултивация на 
депото - етап I; биологична рекултивация на 

нарушеният терен - етап II и отгледни 
мероприятия за новозасадената растителност 

на терена за три-годишен период - етап III 

ПУДООС 1 077 659.84 лв 

Изпълнени I и II 
етап  - техническа и 

биологична 
рекултивация 

Закриване и рекултивация на общинско 
депо за битови отпадъци, гр.Летница 

Проекта за крайна рекултивация на терена на 
закритото депо Летница включва изпълнение 
на дейности за: техническа рекултивация на 
депото - етап I; биологична рекултивация на 
терена - етап II и отгледни мероприятия за 

новозасадената растителност на терена за три-
годишен период - етап III 

ПУДООС 476 117.12 лв 

Изпълнени I и II 
етап  - техническа и 

биологична 
рекултивация 

1.2.Проекти от НК"Чиста околна среда", 
на общини, кметства, учебни и детски 

заведения 
        

"Създаване на мултифункционален 
природен кът в двора на училището"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - СПВУИ "Хр. Ботев" - с. Подем, 

община Долна Митрополия 
ПУДООС 4900,00 Изпълнен 

"В унисон с природата на с. Петревене"  
От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Петревене, община 

Луковит 
ПУДООС 9433,00 Изпълнен 
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"Силни и здрави сред чиста природа"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Ъглен, община Луковит 
ПУДООС 9469,20 Изпълнен 

"От чиста природа към здрав дух"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Пелишат, община Плевен 
ПУДООС 9724,70 Изпълнен 

"Еко кът за обучение на открито"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ЦДГ "Детска радост" с. Милковица, 
община Гулянци 

ПУДООС 4952,00 Изпълнен 

"Обичам природата и аз участвам"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - СОУ "Георги Бенковски", гр. Тетевен 
ПУДООС 4610,00 Изпълнен 

"Мини парк в сърцето на Стара планина - 
с. Черни Вит, община Тетевен"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - кметство с. Черни Вит, община 

Тетевен 
ПУДООС 9965,89 Изпълнен 

"Озеленяване и възстановяване на зона за 
отдих и спорт в с. Къртожабене, община 

Плевен" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - кметство с. Къртожабене, община 

Плевен 
ПУДООС 9886,00 Изпълнен 

"Изграждане на спортна площадка - кв.44 
в с. Брестовец, община Плевен" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - кметство с. Брестовец, община 

Плевен 
ПУДООС 9965,85 Изпълнен 

"Кът за отдих и творчески занимания в 
училищния двор" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - ОУ "Антон Страшимиров" -                

с. Бохот, община Плевен 
ПУДООС 4975,00 Изпълнен 

"Зелена работилница" 
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ЦДГ "Божур" - с. Божурица, община 
Долна Митрополия 

ПУДООС 4998,32 Изпълнен 
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"Заедно да превърнем двора на детската 
градина в екозона за обучение и игра" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - ОДЗ "Зора" - гр. Червен бряг 

ПУДООС 4954,00 Изпълнен 

"Щастливо детство - моето ново място за 
игра в двора на детската градина" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - ЦДГ "Незабравка", изнесена група 
"Червената шапчица" - с. Рибарица, община 

Тетевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

"Моят дом, моята земя, моето бъдеще" 
От националната кампания "Чиста околна 
среда" - ЦДГ "Незабравка" - гр. Тетевен   

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

"Обичам природата - и аз участвам"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ "Георги Бенковски", с. Рибарица, 
община Тетевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

"Не замърсявайте земята, въздуха и 
водата! Ние всички сме част от 

природата" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - ЦДГ № 8 "Щурче" гр.Плевен 

ПУДООС 4935,98 Изпълнен 

"Обичам природата - и аз участвам"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ПГМЕТ, гр. Троян 
ПУДООС 4904,00 Изпълнен 

"Еко кът на начално училише "Христо 
Ботев"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - НУ "Христо Ботев" - гр. Плевен 

ПУДООС 5000,00 Изпълнен 

"Зелен кът в крайния квартал"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Община Луковит 
ПУДООС 9990,60 Изпълнен 

"Училището - нашият зелен рай"  
От националната кампания "Чиста околна 
среда" - СОУ "Христо Смирненски" - гр. 

Койнаре, община Червен бряг 
ПУДООС 4990,50 Изпълнен 

"Зелено ежедневие"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ОУ Христо Ботев", с.Рупци, община 
Червен бряг 

ПУДООС 4994,01 Изпълнен 
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"Обичам природата - и аз участвам"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Обнова, община Левски 
ПУДООС 9814,60 Изпълнен 

"Почистване, озеленяване и изграждане 
на спортен кът-стадион и парк край реката 

в с. Калейца"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Калейца, Община Троян 

ПУДООС 9999,12 Изпълнен 

"Създаване на зона за отдих с детски кът в 
с. Врабево"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Врабево, Община Троян 

ПУДООС 9988,20 Изпълнен 

"Почистване, благоустрояване и 
възстановяване на зона за отдих в гр. 

Червен бряг" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - гр. Червен бряг, Община Червен бряг 

ПУДООС 8701,27 Изпълнен 

"Природа и човек - ръка за ръка" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Санадиново, Община 

Никопол 
ПУДООС 9996,00 Изпълнен 

"Природа и децата - ръка за ръка" 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Муселиево, Община 

Никопол 
ПУДООС 9948,00 Изпълнен 

"Обичам природата - и аз участвам"  
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - ЦДГ "Априлче", гр. Априлци, 
Община Априлци 

ПУДООС 4608,00 Изпълнен 

"Екипировка и оборудване на персонала 
за охрана и контрол на ЗМ "Кайлъка" и 

Природна забележителност "Разбитица", 
община Плевен 

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Областна администрация гр. Плевен 

ПУДООС 17353,39 Изпълнен 

"Почистване, озеленяване и изграждане 
на кът за отдих в парка"  

От националната кампания "Чиста околна 
среда" - Кметство с. Николаево, Община 

Плевен 
ПУДООС 8879,15 Изпълнен 

"Красива градина в Къкрина" 
От националната кампания "Чиста околна 

среда" - Кметство с. Къкрина, Община Ловеч 
ПУДООС 8008,80 Изпълнен 
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Снимки от реализирани проекти от НК „Чиста околна среда“: 
 

 
 

 
 

 

Проект "Училището - нашият зелен рай" реализиран от СОУ "Христо Смирненски" - гр. Койнаре 
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Проект "Зелено ежедневие" реализиран от ОУ Христо Ботев", с.Рупци 
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През 2015 г. на най-ранен етап (процедури по ЕО, ОВОС, ОС) са идентифицирани следните 
инвестиционни предложения, планове, програми и проекти на общини: 

 

Община Априлци 

− Общ устройствен план за Община Априлци; 
− Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Априлци; 
− Реконструкция на общински селскостопански пътища за махали „Липака“, „Барбули, 

„Черневото” и „Широката поляна”, гр. Априлци; 
− Реконструкция на общински селскостопански пътища , гр. Априлци; 
− Подпорна стена на ул. "Злиевци", гр. Априлци (укрепване ляв бряг на р. Видима); 
− Аварийно-възстановителни работи на мостово съоръжение (водосток) ул. "В. Йотов", гр. 

Априлци; 
− Превантивно почистване на речните легла на р.Острешка и р.Видима от дървесна и 

храстовидна растителност в урбанизираните територии. 
 

Община Белене 

− Изменение на ИП Частично изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ и 
рехабилитация на съществуваща водоснабдителна мрежа на гр. Белене, с Решение № 39 
ПР/2010 г.; 

− Укрепителни и противоерозийни мероприятия на брега на р. Дунав, в обхвата на проект 
“Изграждане на част от Крайдунавски парк Белене”, в кв. 153, УПИ I и кв. 154 I, гр. 
Белене, от О.Т. 603 до О.Т. 605 – преработка; 

− ПУП -ПРЗ за стр. кв. 161, ПИ № 03366.602.142, УПИ III по плана гр. Белене; 
− Изграждане на зелена инфраструктура и екологична мрежа свързани със защитени 

територии и защитени зони по Натура 2000 на Общинско ниво; 
− Хидротехнически мероприятия за защита от наводнения на населените места в община 

Белене. 
 

Община Гулянци 

− Изграждане на "Покрит пазар в гр. Гулянци", УПИ І, кв. 14, гр. Гулянци; 
− Изменение на ПУП-ПР за ПИ № 18099.401.754 и ПИ № 18099.401.753, гр. Гулянци /към 

Дневен център за хора с увреждания/; 
− Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 3021 /ІІ-11, Гулянци - Никопол 

/Милковица - Шияково/ ІІІ-1106/ в Община Гулянци с дължина 3,300 кв.м;. 
− Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 3023 /ІІІ-118, Гулянци - Комарево/ ІІІ-11/ в 

Община Гулянци с дължина 2,600 кв.м.; 
− Реконструкция и основен ремонт на Път PVN 2024 /ІІІ-118, Гулянци - Комарево/ Крета - 

ІІІІ-1106/ в Община Гулянци с дължина 3,345 кв.м.; 
− Рекултивация и закриване на старото общинско депо за отпадъци в землището на гр. 

Гулянци, ПИ № 18099.396.460 по КККР на гр. Гулянци, обл. Плевен;. 
− Рехабилитация на общински път PVN 1020 /ІІ-11/ Гиген - Искър - граница Общ. Гулянци 

Общ. Д. Митрополия - Славовица /ІІІ-3004/ от км 0+000 до км 4+990; 
− Актуализирана Общинска програма за опазване на околната среда 2015-2020; 
− Изграждане на нова сграда на Филиал за спешна медицинска помощ - изменение на 

ПУП-ПРЗ за ПИ № 18099.401.1381, гр. Гулянци; 
− Изменение на ИП за Изграждане на спортен комплекс, гр. Гулянци. 
 

Община Долна Митрополия 

− Общ устройствен план на Община Долна Митрополия; 
− Рехабилитация на път PVN 1045 - Горна Митрополия - Долна Митрополия; 
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− Рехабилитация на път PVN 3049 /обходен път на гр. Долна Митрополия/ - І етап; 
− Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Долна Митрополия; 
− Съществуващи водовземни съоръжения за водоснабдяване на с. Ставерци и с. Брегаре; 
− Модернизация на общински път PVN 1047 /ІІІ-118, Долна Митрополия - Ясен / Горна 

Митрополия - граница общ. - Староселци, от км. 0 до км. 7+310 и разширение на мост при 
км. 5+750; 

− Консервация, частична реставрация и социализация на ремска крайпътна станция "Ad 
Putea" по проект Развитие на туристическите дестинации Ад Путеа; 

− Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041 /Комарево - Долна Митрополия 
/Подем - Рибен - ДЗС "1май", PVN 2046 Подем - Долна Митрополия / - Биволаре 
/PVN1042/, PVN 3044 / Подем - Долна Митрополия - Божурица / Божурица /PVN1042/; 

− Корекция и укрепване на дере, находящо се в гр. Тръстеник", укрепване на свлачище с № 
PVN 10.05013.02 прилежащо на ул. "Скобелев", с. Божурица, укрепване на свлачище с № 
PVN 1053655.14 в района на ул. "Стара планина", с. Ореховица по проект (Румъния 
България); 

− Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение на р. Дунав за 
извършване на туристически превози, с. Байкал; 

− Отвъд Дунав – паралелни връзки в културната, историческо и икономическо развитие на 
Румъния и България в периода 1850 - 1944 г.; 

− Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 
 

Община Долни Дъбник 

− "Парк "Ген. Лавров", общ. Долни Дъбник - реставриране, обновяване и опазване на 
културното наследство и развитие в музей на открито; 

− Изграждане на Пункт за сушене и обработка на орехи и билки в УПИ ІV-1139, с. 
Садовец; 

− Реконструкция на път PVN 2061 Долни Дъбник - Градина (път ІІІ 3005) от км 0+000 до 
км 2+860 и от км 3+660 до км 5+000; 

− Реконструкция на път PVN 1060 - от кръстовище с път І-3 - с. Крушовица - с. Петърница 
(път ІІІІ-3005) от км 0+000 до км 10+650; 

− Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020. 
 

Община Искър 

− Общ устройствен план на Община Искър; 
− Реконструкция на улична мрежа в общ. Искър: гр. Искър, с. Староселци, с. Долни 

Луковит, с. Писарово; 
− Актуализирана Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 на Община Искър. 

 

Община Кнежа 

− Общ устройствен план на Община Кнежа; 
− Корекция и подобряване проводимостта на река Гостиля - гр.Кнежа; 
− Актуализирана Програма за опазване на околната среда и Програма за управление на 

отпадъците; 
− Реконструкция на лесопарк Гергана, гр. Кнежа, общ. Кнежа; 
− Реконструкция и обновяване на съществуващ лесопарк "Гергана", чрез реконструкция и 

разширяване на съществуващ зоопарк , община Кнежа. 
 

Община Левски 

− Общ устройствен план на Община Левски; 
− Изменение на ИП за Опазване и възстановяване на ЗЗ "Обнова - Караман дол"; 
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− Изменение на ИП "Изграждане на ПСОВ за над 10000 екв.жители, реконструкция и 
доизграждане на ВиК мрежа на гр. Левски; 

− Възстановяване и доизграждане на мотополигон – Левски, разположен в землището на с. 
Козар Белене, община Левски”; 

− Разширение на гробищен парк в с. Трънчовица, ПИ № 000273; 
− Рекултивация на обект "Депо за ТБО на Община Левски"; 
− Рехабилитация и реконструкция на четвъртокласен общински път PVN1110; 
− Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Бузлуджа”,  

ПИ№43236.401.1650, УПИ VІ-1522, кв.44, гр. Левски; 
− Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Ангел Кънчев”,  УПИ 

ХІХ-956, кв.21, гр. Левски; 
− Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „1-49”,  УПИ ХVІ-1471, 

кв.49, гр. Левски; 
− Енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда, бл. „Янтра”,  УПИ ХІ-2240, 

кв.66, гр. Левски; 
− Реконструкция и изграждане на спортен комплекс УПИ ІІІ, кв.140 гр. Левски; 
− Частично преустройство и разширение на спортна зала в УПИ І, кв.130, по плана на гр. 

Левски. 
 

Община Летница 

− Общ устройствен план на Община Летница; 
− Актуализирана Общинска Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 г.;  
− Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г. 
 

Община Ловеч 

− Актуализация на инвестиционен проект за Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Ловеч, Летница и Угърчин; 

− Благоустрояване и подобряване на физическата среда в кв. "Червен бряг", гр. Ловеч; 
− Регионален приют за безстопанствени кучета за общини Ловеч, Угърчин и Летница; 
− Почистване на речните корита от дървесна и храстова растителност - с. Прелом, с. 

Лешница, с. Радювене, гр. Ловеч; 
− Укрепване на сводов мост над р. Осъм в с. Лешница, общ. Ловеч; 
− Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ за гр. 

Ловеч; 
− Реконструкция ВиК мрежа, ж.к.“Младост“, гр. Ловеч; 
− Основен ремонт на улици, гр. Ловеч - ж.к. “Младост“; 
− Основен ремонт на улици гр. Ловеч – кв.“Гозница“ и кв. “Декисана“; 
− Укрепване на пропадане, засягащо обект "Възстановяване на връзка м/у ул. "ВV Левски" 

и парк "Стратеш", гр. Ловеч, по договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1,4-
09/2012/036; 

− Промяна и актуализация в условията на Комплексно разрешително № 282-Н0/2008 г. на 
Регионално депо за неопасни отпадъци, за общ. Ловеч, Летница и Угърчин; 

− Подпорна стена в УПИ ІХ-170, кв. 27, ХИ № 67314.250.170, с Сливек. 
 

Община Луковит 

− Актуализирана Програма за опазване на околната среда на Община Луковит; 
− Главен колектор І от канализационна мрежа на гр. Луковит - разделна канализация ІІ 

етап, Битов и дъждовен колектор ; 
− Реконструкция и благоустрояване на градска градина - УПИ-ІІІ за озеленяване, кв. 157, 

гр. Луковит. 
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Община Никопол 

− Общ устройствен план на Община Никопол; 
− Инженерно-геоложко проучване и съставяне на работен проект за изграждане на 

геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол; 
− Рехабилитация на общински път PVN 3123 /ІІІ-304 Трънчовица - Новачене - Бацова 

махала - Граница (Община Никопол - Плевен)  Славяново /PVN 2145;/ 
− Мостове на времето - Интегриран подход за подобряване на устойчивото използване на 

тарансграничното културно наследство в Никопол и Турну Мъгуреле; 
− Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г.; 
− Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г. 
 

Община Плевен 

− Помпена станция в ПИ № 56722.659.1079, гр. Плевен за оросяване на тренировъчно 
игрище и стадион в УПИ ІХ и ХІ, кв. 841 и УПИ І, кв. 837 /но кладенец/; 

− Утвърждаване на площадка и преотреждане на полски път № 607 - 280 кв.м.; 
− Прокарване на трасе на канал за отвеждане на отпадъчни води от обект „Регионален 

център за третиране на отпадъците в регион Плевен - за общините Плевен, Долна 
Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци; 

− Монтаж на възпрепятстващи съоръжения в и около пространството обитавано от мечки в 
Зоопарк "Кайлъка"; 

− Възстановяване, реконструкция и обновяване на парк "Гривица" по програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България; 

− Основен ремонт, реконструкция на санитарно дъно на р. Тученица в участък от 
Централен градски площад м/у двете платна на ул. "Вардар" през ЖК "Мара Денчева" до 
"покрито корито" ИНТЕРРЕГ V-А; 

− Модернизация на отсечка с дължина 1.15 км.  От път ІV-ти клас PVN 3149 Плевен - с. 
Тученица; 

− Модернизация на съществуващо трасе на път PVN 1150 и PVN 1146 - 20 км 
− Експониране и социализация за иновативна регионална урбанистична и културна 

реинтеграция на археологически комплекс антична и средновековна крепост "Сторгозия"; 
− Създаване на проектна готовност за участие по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. - 

ремонт на 25 бр. линейни обекти на територията на гр. Плевен; 
− Утвърждаване на трасе за път през ПИ № 000136, за ПИ №№ 096039, 096040, 096041, 

096032, 096034 и 096043, с. Брестовец; 
− Работно проектиране на част от централна пешеходна зона - Водна каскада, по проект 

"Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма "Региони в растеж" 
през програмния период 2014-2020 г.; 

− Работно проектиране на част от ландшафт - 5 бр. площадки (спортни и детски), по проект 
"Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма "Региони в растеж" 
през програмния период 2014-2020 г.; 

− Работно проектиране на част от централна пешеходна зона - площад "Стефан 
Стамболов", по проект "Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна 
програма "Региони в растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

− Работно проектиране на част от централна пешеходна зона и ландшафт - Градска 
градина, по проект "Създаване на проектна готовност за участие по Оперативна програма 
"Региони в растеж" през програмния период 2014-2020 г.; 

− Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 - 2020 
− Изменение на Интегриран план за градско възстановяване и развитие /ИПГВР/ за гр. 

Плевен. 
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Община Пордим 

− Общ устройствен план (ОУП) на община Пордим 
− Интегриран план за обновяване на населените места (ИПОНМ) в община Пордим. 
− Рехабилитация на общински път PVN 2145 /ІІІ-3402/ Славяново - граница общ. (Плевен-

Пордим) - Тотлебен /І-3/, участък от границата на общ. Пордим, през с. Тотлебен до 
републикански път Е83; 

− Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г.; 
− Актуализирана Общинска програма за управление на отпадъците 2015 - 2020 г. 
 

Община Тетевен 

− Общ устройствен план на Община Тетевен; 
− Реконструкция на съществуващи селскостопански пътища на територията на община 

Тетевен, област Ловеч. 
 

Община Троян 

− Общ устройствен план на Община Троян; 
− Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Троян 
− Водовземане за водоснабдяване на обществени чешми № 1 и № 2, Шипковски минерални 

бани, с. Шипково; 
− Изграждане на колектор за инфилтрат на Депо за твърди битови отпадъци – Троян; 
− Водовземане от минерален сондаж № Л-36 за водоснабдяване "Басейн" Шипковски 

минерални бани, с.Шипково, община Троян; 
− Водовземане от подземни води от съществуващ каптиран извор "Сухата река" за 

водоснабдяване на с. Гумощник; 
− Почистване коритото на р. Бели Осъм, от дървета и наносни материали при моста при 

РПУ, гр. Троян. 
 

 

Община Угърчин 

− Актуализирана Общинска Програма за опазване на околната среда 2015 - 2020 г. ; 
− Актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците 2015 – 2020 г.; 
− Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Катунец; 
− ППР (проектно проучвателни работи) "Горно строене на улици в гр. Угърчин"; 
− ППР "Рехабилитация и реконструкция на път Драгана - LOV2201 /ІІІ-3502, Бежаново - 

Ъглен/ - Драгана /ІІІ-3504/. 
 

Община Червен бряг 

− Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Червен бряг; 
− Рекултивация и закриване на старо общинско депо за неопасни отпадъци в землището на 

гр. Червен бряг; 
− КПИИ, включващ ПУП-ПРЗ и ТИП за ИП "Открити спортни многофункционални 

площадки, съблекални и бюфет за подкрепителни закуски и напитки" в УПИ X, кв.70 по 
плана на гр.Червен бряг; 

− Ремонтни работи на пътен надлез от път PVN-186 при км. 17+720 на магистрална ЖП 
линия София - варна и пътните подходи към него; 

− Идеен проект за реконструкция и рехабилитация на общински път PVN1187 (Червен 
бряг-Чомаковци*-Девенци-Телиш от км. 8+500 до км. 16+500) в участък от края на с. 
Девенци до началото на с. Телиш, общ. Червен бряг, обл. Плевен; 
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− Идеен проект за реконструкция и рехабилитация на общински път LOV2096 (ІІІ-305-
Садовец-Ъглен/общ.(Луковит-Червен бряг)-Ракита-Телиш /PVN1186/ от км. 7+206.95 до 
км. 11+318.39, общ. Червен бряг, обл. Плевен. 

 

Община Ябланица 

− Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Ябланица, ел. "М. Петков" от 
ОТ259 до ОТ165 - І етап - ниска зона от ОТ219 до ОТ165; 

− Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа - гр. Ябланица, ел. "М. Петков" от 
ОТ259 до ОТ165 - ІІ етап - висока зона от ОТ250 до ОТ246; 

− Актуализирана Програма за опазване на околната среда за периода 2015 - 2020 г. 


