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ЗЗАА  ААККТТУУААЛЛННИИ  ППООККААННИИ  ЗЗАА  ККААННДДИИДДААТТССТТВВААННЕЕ  СС  ППРРООЕЕККТТННИИ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ,,  ВВ  ККООИИТТОО  ООББЩЩИИННИИТТЕЕ  
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Програма – 

приоритет, 

операция, 

бюджетна 

линия 

Цел и допустими дейности 

Допустими 

стойности на 

проекта, мин. 

/макс. 

Възможна роля 

на Общината – 

кандидат и/или 

партньор 

Краен срок 

за подаване 

на 

документите 

ПУДООС 

 

НАЦИОНАЛНА 

КАМПАНИЯ 

„ЗА ЧИСТА 

ОКОЛНА 

СРЕДА - 2015 г 

“ 

„Обичам 

природата – и аз 

участвам 

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. 

С реализацията на дейностите по Националната кампания „За 

чиста околна среда 2015 г.” се цели постигане на резултати на 

територията на цялата страна. С доброволния труд на гражданите 

ще се осъществи залесяване и зацветяване на почистени площи, 

създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на 

детски и спортни съоръжения и други.  Ще се постигне 

повишаване на екологичното самосъзнание, формиране на 

позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и 

желание за опазване на околната среда у гражданите. 

 

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 

в образователния и възпитателен процес на младите хора , 

посредством възможността за финансиране на дейности от 

материален характер пряко включени и необходими за учебният и 

възпитателен процес във всяко от заведенията или организациите, 

заявители на проектите. 

Допустими разходи по проектите са разходи 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, други . Не се финансират печалба, семинари, 

озвучаване, командировки, възнаграждения, хонорари, 

лекторски и др. административни разходи.  

За реализиране на 

всеки от 

класираните 

проекти ще бъдат 

предоставени 

средства в размер 

до 10 000 лева (с 

вкл. ДДС). 

 

 

 

 

 

За реализиране на 

всеки от 

класираните 

проекти ще бъдат 

предоставени 

средства в размер 

до 5 000 лева ( с 

вкл. ДДС ) за 

училища, детски 

градини, 

обединени детски 

комплекси. 

Участници в 

конкурса могат да 

бъдат общини  и 

кметства от цялата 

страна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници в 

конкурса могат да 

бъдат училища, 

детски градини, 

обединени детски 

комплекси  
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