
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 19.05.2015 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. 

 

Средец За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Деултум – врата към загадъчната 

Странджа“ 

2 784 040.63 лв. 1 426 877,71 лв. + 

490 547 

лв.*собствен 

принос 

11 месеца до 

април 2016 г. и 70 

месеца до март 

2021 г. 

2. Варна За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Естетизация и модернизация на главни 

пешеходни зони и зони за обществен отдих 

на град Варна”   

5 974 411.67 лв.  367 699.82 лв. + 1 

218 064 лв. 

*собствен принос 

11 месеца до 

април 2016 г. и 66 

месеца октомври 

2020 г. 

3. Видин За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Съвременни социални жилища в град 

Видин“ 

3 951 111.58 лв. 409 101,06 лв. 
11 месеца до 

април 2016 г. 

4. Сливен За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Зелени, достъпни и активни пешеходни 

зони“ 

5 259 379.44 лв. 499 641,05 лв. + 244 

050,86 лв. * 

собствен принос 

11 месеца до 

април 2016 г. и 12 

месеца до май 

2016 г. 

  5. Стара Загора За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионалната  система за 

управление на отпадъците в регион Стара 

Загора“ 

52 017 747.21 лв. 3 500 000 лв. 
11 месеца до 

април 2016 г. 

6. Хасково За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион 

Хасково“ 

28 454 919.25 лв. 3 287 000 лв. + 

1 200 000 лв. * 

собствен принос 

11 месеца до 

април 2016 г. и 24 

месеца до май 

2017 г. 
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7. Любимец За изпълнение на 

проект по ПТГС  

„Гърция – 

България 2007 – 

2013 г.“ 

„Съвместни стратегии за редуциране на 

разходите за дейностите в селските 

райони“ 

1 003 340.79 лв. 600 000 лв. 
11 месеца до 

април 2016 г. 

8. Балчик За изпълнение на 

проект по ПТГС  

„Румъния – 

България 2007 – 

2013 г.“    

„Черноморски велосипед – 

диверсифициране на туристическите 

услуги в трансграничния регион Констанца 

– Балчик, чрез велосипеди – BSB” 

621 787.69 лв. 491 991.67 лв. 
10 месеца до март 

2016 г. 

9. Костенец ПРСР „Закупуване на техника за подобряване 

икономическата стойност на горите на 

община Костенец“ 

740 486.40 лв. 294 755,04 лв. * 

собствен принос 
59 месеца до 

април 2020 г. 


