
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 17.03.2015 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. 

 

Бяла Слатина За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Бяла Слатина“ 

22 749 879,78 лв 1 058 887,68 лв. 

*собствен принос 
76 месеца до 

октомври 2021 г. 

2. Поморие За изпълнение на 

проект по ОПОС 

„Реконструкция и модернизация на 

пречиствателна станция за отпадъчни 

води и реконструкция и рехабилитация на 

ВиК мрежата на гр. Поморие” 

96 686 234,48 лв. 3 148 000 лв. 

*собствен принос 
120 месеца до 

март 2025 г. 

3. Етрополе За изпълнение на 

проект по ОПОС 

„Интегриран инвестиционен проект във 

водния сектор на гр. Етрополе“ 

22 219 236 лв. 2 617 836,74 лв. 

*собствен принос 
84 месеца до март 

2022 г. 

4. Враца За изпълнение на 

проект по ОПРР 

„Враца – привлекателно място за 

живеене” 

5 654 815,58 лв. 468 053,05 лв. + 118 

537,01 лв. 

*собствен принос + 

655 750,79 лв. 

*допълнителен 

собствен принос + 

1 293 000 лв. 

*допълнително 

съфинансиране 

10 месеца до 

февруари 2016 г., 

60 месеца до 

април 2020 г. 

*собствен принос, 

60 месеца до 

април 2020 г. 

*допълнителен 

собствен принос и 

60 месеца до 

април 2020 г. 

*допълнително 

съфинансиране  

  5. Берковица За изпълнение на „Подкрепа за разработване на Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие 

195 360 лв. 72 510 лв. 
11 месеца до 
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проект по ОПРР на град Берковица“ февруари 2016 г. 

6. Берковица За изпълнение на 

проект по ПТГС 

България - 

Сърбия 

„Укрепване на териториалното 

сближаване в трансграничния регион чрез 

развиване на социалната инфраструктура 

в областта на спорта” /DevelopSport/.” 

1 260 314,52 лв. 

*участие на 

българската страна 

649 183,39 лв. 
11 месеца до 

февруари 2016 г. 

7. Симитли За изпълнение на 

проект по ПТГС 

Гърция - 

България 

„Насърчаване употребата на 

нискотемпературни геотермални 

източници чрез разработката на насоки за 

оперативна експлоатация и предприемчиви 

решения за зелена енергия (“Fostering the 

use of low temperature geothermal sources 

through the development of operational 

exploitation guidelines and green energy 

solutions of enterprising”). Acronym: 

ENERGEIA 

803 777,08 лв. 

*участие на 

българската страна 

389 239.14 лв. 
9 месеца до 

декември 2015 г. 

8. Тунджа За изпълнение на 

проект по ПТГС 

България - 

Турция 

„Тунджа и Сулоглу – зелено бъдеще“ 761 774.75 лв. 

*участие на 

българската страна 

341 712,56 лв. 
15 месеца до юни 

2016 г. 


