
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 16.04.2015 г. 

№ Община            Предназначение 

на кредита 

Наименование на проекта/                    

проектното предложение/я в процес на 

подготовка 

Обща стойност на 

проекта по договор с 

Управляващия орган 

Размер на 

отпуснатия кредит 

Срок на 

погасяване на 

кредита 

1. 

 

Смолян За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Зелена и достъпна градска среда на град 

Смолян – централна градска част“ 

4 999 892.24 лв. 1 315 929,85 лв. + 

143 340,10 

лв.*собствен 

принос 

11 месеца до март 

2016 г. и 51 

месеца до юли 

2019 г. 

2. Ловеч За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 3 

„Подкрепа за развитие на туристически 

атракции в община Ловеч“ 

4 358 180.78 лв. 800 000 лв. 

*собствен принос 
60 месеца до 

април 2020 г. 

3. Ловеч За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Зелена, достъпна и привлекателна градска 

среда в Ловеч“ 

4 999 889.60 лв. 242 723 лв. 

*собствен принос 
60 месеца до 

април 2020 г. 

4. Балчик За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 3 

„Подобряване на туристическите 

атракции и свързаните с тях 

инфраструктури на територията на 

община Балчик“ 

5 539 370.58 лв. 2 800 000 лв. 

*собствен принос 
67 месеца до 

октомври 2020 г. 

  5. Малко 

Търново 

За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците“ 

6 482 815.95 лв. 2 187 900,40 лв. + 

319 400,83 лв. 

*собствен принос 

11 месеца до март 

2016 г. и 60 

месеца до април 

2020 г. 

6. Велико 

Търново 

За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Велико 

Търново“ 

33 463 212.70 лв. 5 000 000 лв. 
11 месеца до март 

2016 г. 

7. Септември За изпълнение на „Подобряване на водния цикъл на гр. 9 018 280.51 лв. 1 524 207,16 лв. + 
11 месеца до март 
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проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

Септември“ 744 194,73 лв. 

*собствен принос 

2016 г. и 96 

месеца до март 

2023 г. 

8. Луковит  За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран проект за водния сектор на 

гр. Луковит“ 

34 036 505.68 лв. 1 072 059,36 лв. 

*собствен принос 
60 месеца до 

април 2020 г. 

9. Кърджали За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

Интегриран воден проект за Кърджали: 

изграждане на ПСОВ и довеждащ 

колектор, разширение и реконструкция на 

водоснабдителната и канализационна 

мрежа 

69 970 080.24 лв. 2 099 102,41 лв. 

*собствен принос 
120 месеца до 

април 2025 г. 

10. Карлово За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Доизграждане и модернизация на ГПСОВ 

и канализационна мрежа в гр. Карлово“ 

15 236 637.56 лв. 2 902 976,89 лв. + 

611 089,34 лв. 

*собствен принос 

11 месеца до март 

2016 г. и 119 

месеца до март 

2025 г. 


