
VI. ПРОЕКТИ/ОБЕКТИ С ЕКОЛОГИЧНО 
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

 

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

от ПУДООС по Националната кампания за „Чиста околна среда”, са извършени 35 

съвместни проверки. 

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

среда” -2019 г. 

Наименование на проекта Бенефициент 
Източници 

на 
финансиране 

Стойност на 
проекта 

"Заедно да създадем зелен кът за 
отдих" 

с. Лясково, 
общ.Стара Загора ПУДООС 9 889. 00 лв. 

"Изграждане на детска площадка" с. маджерито, общ. 
Стара загора ПУДООС 9 999.60 лв. 

"Играя и се уча в зеления и 
подреден двор на любимата ми 

детска градина" 

ДГ "Лилия", с. 
Хрищени , общ. 

Стара загора 
ПУДООС 

4 740.00 лв. 
"Парк Кулата - място за отдих и 

гори" гр. Казанлък ПУДООС 9 828.45 лв. 

"Занималня на открито" ДГ "Теменуга", гр. 
Казанлък ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Почистване и озеленяване на 
централна градска част " гр. Раднево ПУДООС 10 000.00 лв. 

"Еко класна стая в двора на 
училището" 

ОУ "Св. Паисий 
Хилендарски", гр. 

Раднево 
ПУДООС 

4 995.50 лв. 
"Хепънинг опознай, обикни и 

пази природата" 
СУ "Гео Милев", гр. 

Раднево ПУДООС 4 747.32 лв. 

"Моята класна стая сред 
природата" 

ОУ "Св. Паисий 
Хилендарски", гр. 

Гълъбово 
ПУДООС 

5 000.00 лв. 
"Промяна на облика, култура в кв. 

"Култура" гр. Гълъбово ПУДООС 9 999.82 лв. 

"Малките природолюбители" ДГ "Радост", гр. 
Гълъбово ПУДООС 4 999.00 лв. 

"С общи усилия да направим по 
зелен нашия град" гр. Гълъбово ПУДООС 9 994.00 лв. 

"Екологично кътче в нашето 
училище" 

ОУ "Св. Св. Кирил и 
Методий ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Обичам природата и аз участвам"  ОУ "Христо Ботев", 
гр. Мъглиж ПУДООС 4 495.94 лв. 

"Традиция и екологична култура" ППМГ "Добри 
Чинтулов", гр. Ямбол ПУДООС 4 929.30 лв. 

"Земята е една за всички - да се 
погрижим за нея" 

ОУ "Панаьот хитов", 
гр. Сливен ПУДООС 5 001.04 лв. 

"Училище на открито" 
ОУ "Христо 

Смирненски", гр. 
Кермен 

ПУДООС 
5 000.00 лв. 

"Искам и за мен светът да е зелен" 

ОУ ' Св. Паисий 
Хилендарски, с. 

Тополчане, гобщ. 
Сливен 

 

ПУДООС 4 999.04 лв. 



"Здраве и сила от природата" 
НУ "Христо Ботев", 
с. Чинтолово, общ. 

Сливен 
ПУДООС 4 973.00 лв. 

"Зона за отих и фитнес на 
открито" 

с. Крушаре, общ. 
Сливен ПУДООС 9 994.65 лв. 

"Изграждане на детска площадка" с. Коньово, общ. 
Нова загора ПУДООС 10 000.00 лв. 

"Кът за отдих" с. Тича, общ. Котел ПУДООС 9 927.40 лв. 

"Кът за отдих" с. Кипилово, общ. 
Котел ПУДООС 992 740 лв. 

"Еко кът с жива зелена стена" 
ОУ "Николай 

петрини", общ. 
Ямбол 

ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Природата наш общ дом " ДГ "Червената 
шапчица", гр. Ямбол ПУДООС 4 922.00 лв. 

"Приятели с природата" ДГ "Биляна", гр. 
Ямбол ПУДООС 5 000.00 лв. 

"Обичам прородата и аз участвам" ПГ "Васил Левски", 
гр. Ямбол ПУДООС 4 990 800 лв. 

"Обичам прородата и аз участвам" с. Кабиле, общ. 
Тунджа ПУДООС 9 990.00 лв. 

"Изграждане на зона за отдих и 
спорт" 

с. Могила, общ. 
Тунджа ПУДООС 9 988.95 лв. 

"Озеленяване и поставяне на 
детски съоражения и спортни 

уреди" 

с. Дражево, общ. 
Тунджа ПУДООС 9 927.60 лв. 

"Обичам прородата и аз участвам" с. Кукорево, общ. 
Тунджа ПУДООС 9 996.00 лв. 

"Изграждане на детски кът и игри 
на открито" 

с. Чарда, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 150.00 лв. 

"Създаване на зона за отдих" с. Недялско, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 931.60 лв. 

"Създаване на зона за отдих" с. Войника, общ. 
Стралджа ПУДООС 9 958.59 лв. 

"Обичам природата и аз участвам"  
ЦПЛР "Общински 

детски комплакс", гр. 
Елхово 

ПУДООС 4 827.20 лв. 

 
 
 


