Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.10.2018 г.

№

1

Община

Монтана

Наименование на проекта/
проектното предложение/я в процес на
подготовка

„Модернизиране на образователна
инфраструктура в областта на
предучилищното и училищното
образование“

Обща стойност
на проекта по
договор с
Управляващия
орган

Размер на
отпуснатия
кредит

Срок на
погасяване на
кредита

8 674 723.59 лв.

1 669 813 лв.

25.10.2019 г.

1 299 347.02 лв.

321 881 лв.

25.10.2019 г.

3 040 531.46 лв.

1 933 844 лв.

25.10.2019 г.

32 679 053.20 лв.

480 000 лв.

25.10.2024 г.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

2

Вълчи дол

„Ремонт, преустройство и осигуряване
на обществено достъпна среда на ПГ
ЗГС в с. Стефан Караджа - Община
Вълчи дол“
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

3

Берковица

"Повишаване на енергийна
ефективност на жилищни сгради в град
Берковица“
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

4

Сопот

Проект 1 „Реконструкция и
модернизация на канализационната
мрежа, подмяна на амортизираната
водопреносна мрежа на гр. Сопот“

Проект 2 „Комплексно пречистване
17 850 677.58 лв.
водите на гр. Сопот чрез реконструкция
и модернизация на канализационните
мрежи и съоръжения, подмяна на
амортизираната водопреносна мрежа,
изграждане на нов резервоар за питейна
вода и основен водопровод, свързващ го
с водоснабдителната мрежа на гр.
Сопот, строителство на пречиствателни
станции за питейна и битово отпадни
води с довеждащи колектори” - I-ви
етап - изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води”
ОП „Околна среда 2007- 2013 г.“

Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.10.2018 г.
5

Враца

Проект 1 „Повишаване на енергийната
ефективност в общинската
образователна инфраструктура на гр.
Враца”

1 071 108.29 лв.

741 119 лв.

25.10.2023 г.

2 000 000 лв.

25.09.2019 г.

967 517.04 лв.*
бюджет на
община Свищов

695 000 лв.

25.07.2020 г.

910 000 лв.

114 000 лв.

25.10.2019 г.

ФМ на ЕИП 2009 – 2014 г.
Проект 2 „Внедряване на
енергоефективни мерки на СОУ "Васил
Кънчов", гр. Враца“

279 950 лв.

Проект „Красива България“ 2015 г.
6

Русе

14 375 278.25 лв.
„Развитие на река Дунав за по-добра
свързаност на Еврорегион Русе-Гюргево
с Паневропейски транспортен коридор
№ 7.“
Програма – „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България“

7

Свищов

„Единни стандарти, повишена
координация – обща сигурност” (USES),
ROBG-274
Програма – „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния –
България“

8

СНЦ "МИГ
ТервелКрушари"

„Стратегия за водено от общностите
местно развитие на „Местна
инициативна група Тервел - Крушари““
Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.

