
VI. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

През 2018 г. са завършени СМР по проект, финансиран от ПУДООС на 

"Реконструкция на част от водопроводна мрежа на с. Тулово, общ. Мъглиж" и 

стартирали проекти: "Изграждане на ВИК - инфраструктура на територията на гр. 

Крън" и "Закриване на съществуващо сметище за ТБО на общ. Раднево". 

През годината във връзка с изпълнение на дейностите по договори, финансирани 

от ПУДООС по Националната кампания за „Чиста околна среда”, са извършени 27 

съвместни проверки и 3 на други проекти, финансирани от предприятието. 

 

Проекти, финансирани от ПУДООС в Националната кампания за „Чиста околна 

среда” -2018 г. 

Наименование на проекта Бенефициент 
Източници 

на 
финансиране 

Стойност на 
проекта 

"Благоустрояване в УПИ I , кв. 38 
по плана на с. Юлиево, общ. 

Мъглиж 
общ. Мъглиж ПУДООС 9 621. 50 лв. 

"Грижа за природата, надежда за 
природата и обич за природата" 

ДГ "Здравец", гр. 
Кермен ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Изграждане на велосипедна 
алея" с. Роза, общ. Тунджа ПУДООС 9 992.83 лв. 

"Моят детски свят" ДГ "Светлина", гр. 
Стара Загора ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Щастливо детство" с. Горно Черковище, 
общ. Казанлък ПУДООС 9 993.88 лв. 

"Изграждане на детска площадка 
" 

с. Самуилово, общ. 
Сливен ПУДООС 9 954.43 лв. 

"Благоустрояване крайпътен кът 
за отдих" 

с. Лозенец, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 999.71 лв. 

"Обичам природата и аз участвам" ДГ "Радост", с. 
Камен, общ. Сливен ПУДООС 5 000.00 лв. 

"За децата с любов" с. Диня, общ. Раднево ПУДООС 9 867.00 лв. 

"Обичам природата и аз участвам" ДГ "Валентина", гр. 
Ямбол ПУДООС 4 989.60 лв. 

"Играй и учи, учи и играй" ДГ 17 "Славейче", гр. 
Казанлък ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Обичам природата и аз участвам" с. Тополчане, общ. 
Сливен ПУДООС 10 000.00 лв. 

"Изграждане на зона за отдих" с. Веселиново, общ. 
Тунджа ПУДООС 9 590.90 лв. 

"Обособяване на зона за спорт и 
отдих"  

с. Воденичане, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 960.88 лв. 

"обичам природата и аз 
участъвам" 

ДГ "Щастливо 
детство", гр. Ямбол ПУДООС 4 809.60 лв. 

"Този свят е мой" ДГ 6 "Слънце", гр. 
Раднево ПУДООС 4 836.00 лв. 

"Зорки и мъдри към природата" ДГ 3 "Знаме на 
мира", гр. Раднево ПУДООС 4 901.60 лв. 



"Зелена детска градина" ДГ 3 "Здравец", с. 
Ветрен, общ. Мъглиж ПУДООС 4 964.00 лв. 

"Подобряване състоянието на 
парка и изграждане на 

комбинирано мини игрище" 

с. Глушник, общ. 
Сливен ПУДООС 9 985.00 лв. 

"Училищтния двор - желано 
място" 

ОУ "Св. Паисий 
Хилендарски , с. 
Хаджидимтрово, 
общ. Казанлък 

ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Обичм природата и аз участвам" 
СУ "Георги Ал. 
Каравелов", гр. 

Шивачево 
ПУДООС 4 990.00 лв. 

"Зона за отдих" с. Едрево, общ. 
Николаево ПУДООС 9 997.08 лв. 

"Обичам природата и аз участвам" ПГЗ "Христо Ботев", 
гр. Ямбол ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Изграждане на площадка на 
открито" 

с. Филаретово, общ. 
Котел ПУДООС 9 987.00 лв. 

"Природата приказна магия " ДГ "Радост", гр. 
Ямбол ПУДООС 4 999.58 лв. 

"Еко академия - приказки за 
природата" 

ДГ "Детски свят", гр. 
Нова Загора ПУДООС 4 948.72 лв. 

"Обичам природата и аз участвам" 
ДГ "Минзухар", с. 

Крушаре, общ. 
Сливен 

ПУДООС 4 977.60 лв. 

"Изграждане на ВИК - 
инфраструктура на територията 

на гр. Крън" 

гр. Крън, общ. 
Казанлък ПУДООС 1 923 116.73 лв. 

"Реконструкция на част от 
водопроводна мрежа на с. Тулово, 

общ. Мъглиж" 

с. Тулово, общ. 
Мъглиж ПУДООС 786 543.35 лв. 

"Закриване на съществуващо 
сметище за ТБО на общ. Раднево" Община Раднево ПУДООС 835 141.25 лв. 

 
 



Справка 12. Информация за изпълнявани проекти с екологично значение   
Наименование на проекта 

Кратка характеристика 
Източници на финансиране 

Стойност на проекта 
Етап на изпълнение 
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