
 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
 

гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 

 
 

 

 

 

 

 

 

П Р Е С И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) отправят покана за участие в 

Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема: „Обичам природата – и аз 

участвам“. Участници в конкурса могат да бъдат общини и кметства от цялата страна, 

също и училища, детски градини и обединени детски комплекси.  

Целта на кампанията „За чиста околна среда 2015 г.“ е повишаване на екологичната 

култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда. 

Очаква се чрез реализираните дейности да се постигне повишаване на екологичното 

самосъзнание, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения 

и желание за опазване на околната среда у гражданите. 

За общините и кметствата допустимите дейности са свързани със залесяване и 

зацветяване на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, 

ремонтиране на детски и спортни съоръжения. Към проектната документация следва да се 

приложат планове за местоположението на обектите, проекти за озеленяване и 

възстановяване на зони за отдих. Изисква се и протокол с имена и собственоръчни 

подписи на желаещите жители на населеното място да участват при изпълнение на 

проекта с доброволен труд. 

За училищата и детските градини допустимите разходи са за озеленяване, спортни 

уреди, съоръжения за игра на открито, създаване на еко-кът, информационни брошури, 

дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни 

пособия. Проектите трябва да са свързани пряко с учебния и възпитателен процес в 

съответното учебно заведение и предвидения учебен материал в раздел природа, човек и 

природа, опазване на околната среда, природни ресурси, биоразнообразие и други.  

Времевият график за реализация на проекта следва да е съобразен с предвидената 

крайна дата за реализация на дейностите по Кампанията – 30.10.2015 г. за училища, детски 

градини и обединени детски комплекси и 30.11.2015 г. - за общини и кметства. 

Крайният срок за изпращане на проектните предложения по пощата е 19.02.2015 г. 

Не се приемат за класиране проекти от бенефициенти, които са  получили финансиране в 

Националната кампания „За чиста околна среда“ през 2013 г. и 2014 г. Целта е да се  даде 

възможност на по-голям брой нови участници да се възползват от предоставянето на 

финансови средства за реализацията на екологични проекти в Кампанията „За чиста 

околна среда“ през 2015 г.   

За реализиране на всеки от класираните проекти ще бъдат предоставени средства в 

размер до 10 000 лева на общини и кметства и до 5 000 лева на училища, детски градини и 

обединени детски комплекси. 

Допълнителна информация относно Кампанията „За чиста околна среда – 2015 г.” 

може да се получи от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652, 

също и от сайта www.pudoos.bg. 

 


