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V. 4. 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 

1 2 3 4 5 

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

Обичам природата  и аз участвам 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. 

Катунец, Община Угърчин  

   ПУДООС 9 954,12 Изпълнен 

Чиста околна среда - 2018г. 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. 

Каленик, Община Угърчин  

ПУДООС 9 954,41 Изпълнен 

Зелено кътче в сърцето на Бохот 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. Бохот, 

Община Плевен  

ПУДООС 9 991 Изпълнен 

Спорт на открито 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. Горна 

Митрополия, Община Долна 

Митрополия  

ПУДООС 9 996 Изпълнен 

Да бъдем близо до природата - 

озеленяване и възстановяване на 

зона за отдих, спорт и развлечение 

в село Горско Сливово  

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. Горско 

Сливово, Община Летница  

ПУДООС 10 000 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта 

Етап на 

изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

Изграждане на детска площадка в 

кв. Заводна в с. Рибарица, община 

Тетевен 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. 

Рибарица, Община Тетевен  

ПУДООС 10 000 Изпълнен 

Обичам природата -  и аз участвам 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. Еница, 

Община Кнежа  

ПУДООС 9 884 Изпълнен 

деца, младежи, възрастни - растем, 

играем, отморяваме в парка за 

отдих сред чиста и зелена природа 

в китното село Дебнево 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - Кметство с. 

Дебнево, Община Троян  

ПУДООС 9 575 Изпълнен 

Класна стая под дърветата 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ППМГ-Ловеч, 

Община Ловеч 

ПУДООС 4 995 Изпълнен 

Природата-магия в училищния 

двор 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ПГСС-Луковит, 

Община Луковит 

ПУДООС 4 906 Изпълнен 

Моята зелена стая за спорт 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ОУ "Васил Левски", 

гр. Кнежа 

ПУДООС 4 906 Изпълнен 

Предай нататък 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ОУ "Максим 

Горки", гр. Левски 

ПУДООС 5 046 Изпълнен 

Ландшафтът в училищния двор - 

наша грижа и отговорност, защото 

ние обичаме природата 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ОУ "Иван 

хаджийски", гр. Троян  

ПУДООС 5 000 Изпълнен 
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Наименование на проекта Кратка характеристика 
Източници на 

финансиране 
Стойност на проекта 

Етап на 

изпълнение 

1 2 3 4 5 

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

От любов към природата 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ОУ "Васил 

Априлов", с. Градежница 

ПУДООС 4 999 Изпълнен 

Зелена класна стая 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ОУ "Христо Ботев", 

с. Рупци 

ПУДООС 5 000 Изпълнен 

В двора ни любим искаме да учим, 

да играем, да творим и природата 

да съхраним 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ДГ "Детелина", гр. 

Тетевен  

ПУДООС 4 999 Изпълнен 

Еко кът с билки и площадка за 

отдих и спорт 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ДГ "Мария 

Сиркова", гр. Ловеч 

ПУДООС 4 990 Изпълнен 

Чиста околна среда - 2018г. 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ДГ "Локомотив", гр. 

Левски 

ПУДООС 5 000 Изпълнен 

Обичам природата  и аз участвам 

От национална кампания "Чиста 

околна среда" - ДГ "Огнян 

Михайлов", гр. Кнежа 

ПУДООС 5 000 Изпълнен 

 


