
V. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 
 
 

През септември 2015 г. приключи цялостната реконструкция и модернизация 

на ГПСОВ -Казанлък „Интегриран воден проект на Община Казанлък” етап 2:  рамките 

на проект: DIR-51011116-63-147, Оперативна програма”Околна среда 2007-2013г”.   

Реализиран е и „Интегриран воден проект за Стара Загора“ по Договор за 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ 

съфинансиран от Европейсли фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на 

европейската общност през 2015г.  е въведена в редовна експлоатация „Канализация на 

квартал „Кольо Ганчев – запад“, гр. Стара Загора, община Стара Загора, „Улична 

канализация на квартал „Кольо Ганчев“ – Главен профил I, гр. Стара Загора, община 

Стара Загора, „Улична канализация на квартал „Кольо Ганчев“ и „Канализационна 

помпена станция на квартал „Кольо Ганчев“ гр. Стара Загора, община Стара Загора.  

През изминалата година е приключен първият етап от изграждане и разширение 

на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Раднево. В експлоатация са 

въведени канализационни и водопроводни мрежи на квартал „Гипсово“ и „Гаров 

квартал“ заедно със съответните канализационни помпени станции. Започнато е и 

изграждане на изцяло нова ГПСОВ – Раднево (Включена в Етап-2 от проекта) 

отговаряща на всички съвременни изисквания в областта на пречистването на 

отпадъчните води, като към настоящият момент строителните дейности по 

изграждането и не са приключили. 

През 2015 г. е завършен първи етап от проект "Интегриран проект за водния 

цикъл на гр.Ямбол - изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и 

реконструкция на канализационна и водопроводна мрежа по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“ съфинансирана 

от Европейски фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на европейската 

общност „Разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на 

гр. Ямбол ” – Етапно изграждане на два етапа. Към момента в ход е и реализирането на 

вторият етап от проекта на Община Ямбол изграждане и пускане в редовна 

експлоатация на ГПСОВ – Ямбол. 

Важен проект за подобряването на състоянието на река Тунджа в долното и 

течение е въвеждането в експлоатация на „Канализационна мрежа с пречиствателна 



станция за отпадъчни води (ПСОВ), с. Тенево, общ. „Тунджа“, обл. Ямбол” 

реализирана по проект ДПФП №58111-СО64255 по ОПОС 2007-2013 г. 

По мярка 321 на „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 г, е 

реализиран проект: „Канализация с ПСОВ с. Синапово, общ. Тополовград” - 

„Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в с. Синапово, община Тополовград” 

През 2015 г. приключиха дейностите по проект „Закриване и рекултивация на 

депо за битови отпадъци на гр. Елхово” и проект „Закриване и рекултивация на 

общинско депо гр. Тополовград“ съгласно договори с ПУДООС.  

 

През 2015 г. са извършени 45 проверки на обекти с реализирани проекти по 

Националната кампания - "Чиста околна среда", финансирани от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). 

Наблюдава се тенденция за увеличение броя на реализираните проекти на 

територията на РИОСВ - Стара Загора. Трябва да се отбележи активността на 

общинските администрации при участие в различни програми. 

Информация за изпълнявани проекти с екологично значение 

Наименование на 
проекта Кратка характеристика Източници на 

финансиране 
Стойност на 

проекта 
Етап на 

изпълнение 

1 2 3 4 5 

Възстановяване и 
озеленяване на зона 

за отдих 
с. Мечкарево, общ. 

Сливен 
ПУДООС 

9 997,00 30.11.2015 г. 

Закриване и 
рекултивация на 
общинско депо Общ. Елхово 

ПУДООС 
1 498 317,39 31.12.2015 г. 

Зона за отдих и спорт 
с. Дунавци, общ. 

Казанлък 
ПУДООС 

       10 000,00 30.11.2015 г. 

Зона за спорт и отдих 
С. Ръжена, общ. 

Казанлък 
ПУДООС 

10 000,00 30.11.2015 г. 

Създаване на парк 
С. Яворово, общ. Стара 

Загора 
ПУДООС 

9 998,00  30.11.2015 г. 
Възтановяване и 

озеленяване на зона 
за отдих и изграждане 

на детска площадка 
С. Глуфишево, общ. 

Сливен 

ПУДООС 

9 970,00 30.11.2015 г. 
Обичам природата и 

аз участвам 
СОУ Максим Горки, 

общ. Стара Загора 
ПУДООС 

4 862,50 31.10.2015 г. 
Обичам природата и 

аз участвам 
ОДЗ „Камбанка”, общ. 

Мъглиж 
ПУДООС 

4 998,10 31.10.2015 г. 



Опазвам природата в 
която спортувам С. Розово  

ПУДООС 
9 735,20 30.11.205 г. 

Обичам природата и 
аз участвам Общ. Чирпан 

ПУДООС 
4 957,00 31.10.2015 г. 

Обичам природата и 
аз участвам 

Общински детски 
комплекс, гр. Елхово 

ПУДООС 
5 000,00 31.10.2015 г. 

Сензорна градина към 
център за социална 

рехабилитация 
ЦДГ „Светлина” гр. 

Стара Загора 
ПУДООС 

9 998,90 30.11.2015 г. 
С моите ръце правя 

чудеса Общ. Раднево 
ПУДООС 

4969,98 31.10.2015 г. 
Обичам природата-и 

аз участвам 
ЦДГ „Теменуга“ с. 

Коларово 
ПУДООС 

4616 
31.10.2015 г. 

Обособяване на зона 
за фитнес на открито 

с екокът на 
територията на ПГ по 
ПСТТ“Н.Й.Вапцаров“ 

гр. Ямбол чрез 
доброволен труд на 
учители, ученици и 

родители от 
гимназията 

Начално училище 
„Свети Паисий 

Хилендарски“ гр. Нова 
Загора 

ПУДООС 

4488,02 

31.10.2015 г. 

Изграждане на еко 
кът със зона за отдих 

в учебно-
производствена база 

№2 на 
Професионална 

гимназия „Стефан 
Караджа“ гр. Елхово 

ПГ по 
ПСТТ“Н.Й.Вапцаров“ 

гр. Ямбол 

ПУДООС 

4999,8 

31.10.2015 г. 

Обичам природата-и 
аз участвам 

ПГ „Стефан Караджа“ 
гр. Елхово 

ПУДООС 
4992 

31.10.2015 г. 

Облагородяване на 
дворните площи и 

създаване на място за 
отдих, труд и 
обучения на 

учениците от СОУ 
„Пейо Крачолов 

Яворов“ гр. Чирпан 
ОУ „Д-р Петър Берон“ 

гр. Ямбол 

ПУДООС 

5000 

31.10.2015 г. 

Вълшебница природа 
СОУ „Пейо Крачолов 
Яворов“ гр. Чирпан 

ПУДООС 
5000 

31.10.2015 г. 

Мисли зелено 
ЦДГ№ 17 „Слънце” гр. 

Ямбол 
ПУДООС 

4985 
31.10.2015 г. 

Детски мечти 

Пето ОУ „Митьо 
Станев” гр. Стара 

Загора 
ПУДООС 

4930 

31.10.2015 г. 



Обичам природата и 
аз участвам 

Детска градина 
„Здравец” с. Войника, 
общ. Стралджа, обл. 

Ямбол 

ПУДООС 

9930 

30.11.2015 г. 

Почистване и 
озеленяване на площи 
за отдих и реновиране 
на детска площадка в 
парка на с. Тополяне 

с. Чарган, общ. Тунджа, 
обл. Ямбол 

ПУДООС 

7980 

30.11.2015 г. 

Изграждане на детска 
площадка и спортна 
площадка с фитнес 
уреди на открито 

с. Тополяне, общ. 
Раднево 

ПУДООС 

10 000 

30.11.2015 г. 

Обичам природата и 
аз участвам 

с. Гавраилово, общ. 
Сливен 

ПУДООС 
9959.20 

30.11.2015 г. 

Благоустрояване ио 
на общинско дворно 
място в с. Воден и 
превръщането му в 

място за отдих и 
почивка с. Камен, 0бщ. Сливен 

ПУДООС 

9995,5 

30.11.2015 г. 

Изграждане на детска 
площадка в парк 
„Зелен клин”, гр. 

Стара Загора 
с. Воден, общ. 

Болярово 

ПУДООС 

10 000 

30.11.2015 г. 

Почистване и 
облагородяване на 

градинка, находяща 
се в КОО ХI, кв. 7 по 

ПУП на гр. Нова 
Загора Общ. Стара Загора 

ПУДООС 

9999,82 

30.11.2015 г. 

Почистване, 
изграждане на 

тротоарни площи, 
озеленяване на парка 
край „Лъвова чешма” 

и училището в 
центъра на с. 

Тополчане Общ. Нова Загора 

ПУДООС 

9991 

30.11.2015 г. 

Подобряване на 
жизнената среда в 

село Лесово- 
почистване, 

възстановяване и 
благоустрояване 

с. Тополчане, общ. 
Сливен 

ПУДООС 

9256.64 

30.11.2015 г. 



Почистване и 
изграждане на 

футболно игрище по 
кампания „За чиста 

околна среда-2015 г.” с. Лесово, общ. Елхово 

ПУДООС 

9966 

30.11.2015 г. 

Обичам природата - и 
аз участвам 

с. Маджерито, общ. 
Стара Загора 

ПУДООС 
4917,4 

30.11.2015 г. 

Обичам природата и 
аз участвам 

ЦДГ „Минзухар” с. 
Крушаре, общ. Сливен 

ПУДООС 
9936,95 

30.11.2015 г. 

Изграждане на 
фитнес площадка на 

открито в кв. 
Възраждане 

с. Кукорево, общ. 
Тунджа 

ПУДООС 

10 000 

30.11.2015 г. 

Изграждане на зона за 
отдих, социални 
контакти, игри и 
забавления в с. 

Маленово, община 
Стралджа Общ. Ямбол 

ПУДООС 

9980,08 

30.11.2015 г. 

Еко кът в детската 
градина 

с. Маленово, общ. 
Стралджа 

ПУДООС 
4990,5 

31.10.2015 г. 

Обичам природата - и 
аз участвам 

Държавна целодневна 
детска градина 

„Детелина” към МО в 
гр. Казанлък 

ПУДООС 

4956 

31.10.2015 г. 

Пъргави ръчички 
сред цветя и тревички 

ОДЗ „Райна Княгиня” 
гр. Стара Загора 

ПУДООС 
5000 

31.10.2015 г. 

Екологична среда за 
един по-добър и по-
здравословен живот 
на децата в детската 

градина 
ЦДГ „Синчец” гр. 

Сливен 

ПУДООС 

5000 

31.10.2015 г. 

Обичам природата - и 
аз участвам 

ЦДГ „Слънчев ден” гр. 
Шивачево 

ПУДООС 
4995.20 

31.10.2015 г. 

С грижа за Земята и 
обич за децата 

 

ЦДГ „Атанас Дамянов” 
с. Оризари, общ. 

Твърдица 
ПУДООС 

5000 

31.10.2015 г. 

Обичам природата - и 
аз участвам. Зелен 

фитнес 

ЦДГ „Зорница” с. 
Гавраилово, общ. 

Сливен 
ПУДООС 

4997 

31.10.2015 г. 

"Ежегодна издръжка 
на Спасителен център 
за диви животни, гр. 

Стара Загора за 
периода  2015г." 

Финансиране на 
дейности за лечение на 

бездстващи птици, 
изпълнявани от СНЦ 

„Зелени Балкани”  – гр. 
Стара Загора 

ПУДООС 

253 480,00 31.12.2015 г. 



 

 

 

Реконстукция на 
водопроводна мрежа 

с. Воден Община Болярово 

ПУДООС 

741 729,94 

177 дни считано 
от датата на 
съставяне на 

Протокол 
Образец  2 А 

Закриване и 
рекултивация на 

общинско депо за 
битови отпадъци в 
град Тополовград Община Тополовград 

ПУДООС 

984 017, 08  

1260 дни от 
датата на 

протокол за 
откриване на 
стройтелна 
площадка 

Реконструкция и 
разширяване на 

канализационна и 
водопроводна мрежа 
на кв. „Самара”-3 в 

гр. Стара Загора Община Стара Загора 

ПУДООС 

2 766 266, 52 

80 календарни 
дни от 

подписване на 
протокола по 
Образец № 2  


