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№ 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. 

 

Белица Програма за ТГС 

по ИПП 

България – 

Македония 2007 

– 2013 г. 

„Подобряване качеството и достъпа до 

природни забележителности в община 

Белица и община Македонска Каменица“ 

438 050.53 лв. 291 712.22 лв. 
12 месеца до 

декември 2014 г. 

 

2. Балчик  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1-11 

Преустройство, ремонт и инсталации на 

част от сградата на МБАЛ – Балчик за 

оборудване със специализирана апаратура 

3 570 354.08 лв. 1 340 200.68 лева 
9 месеца до 

септември 2014 г. 

 

3. Гърмен  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 3.1-03 

Реставрация, консервация и социализация 

на късно античен град „Никополис ад 

Нестум“ 

2 350 406.25 лв. 529 064,74 лв. 
10 месеца до  

септември 2014 г. 

4. Димитровград За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   3.1-02 

Развитие на туристическата атракция 

"Светилище на нимфите и Афродита" - 

община Димитровград 

954 106.27 лв.  181 066.56 лв. + 160 

156.77 лв..* 

собствен принос 

10 месеца  до  

септември 2014 г. 

и  17 месеца  до 

май 2015 г.* 

собствен принос    

5. Казанлък  За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

ос 1 

Интегриран воден проект на община 

Казанлък. Етап 2: Реконструкция и 

модернизация на ГПСОВ - Казанлък 

22 974 967.80 лв. 3 803 063.83 лв. +                   

1 340 325.59 лв.* 

собствен принос 

22 месеца до   

октомври 2015 г.и 

60 месеца до  

декември  2018 г.* 

собствен принос 

6. 

 

Казанлък  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

"Изграждане на три ЦНСТ и едно 

защитено жилище в гр. Казанлък" 

2 379 650.18 лв. 971 871.04 лв. 
14 месеца до                 

февруари 2015 г. 
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мярка  1.1-12  

7. 

 

Пещера За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   3.1-03 

Консервация, реставрация и експониране на 

антична и средновековна крепост 

"Перистера" разположена на хълма 

"Света Петка", град Пещера 

3 506 696.12 лв. 1 050 000 лв. + 

174 776.81 лв.* 

собствен принос 

12 месеца до                  

декември 2014 г. 

и  84 месеца до  

декември 2020 г.* 

собствен принос    

8. 

 

Сапарева 

баня 

За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

ос 3 

Опазване на биологичното разнообразие и 

смекчаване на неблагоприятните 

екологични въздействия от развитието на 

туризма в Община Сапарева баня 

500 908.80 лв. 130 323.44 лева 
10 месеца до  

октомври  2014 г. 

 

9. 

 

Септември За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.1-09 

Подкрепа за прилагане на мерки за 

енергийна ефективност в общинска 

образователна инфраструктура в 

градските агломерации, собственост 

на община Септември - СОУ „Христо 

Смирненски“, гр. Септември; СОУ „Христо 

Ботев” гр. Септември; ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“, гр. Ветрен; ОУ „Хр. Ботев“, с. 

Семчиново; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 

с. Ковачево; ОУ „Хр. Ботев“, с. Карабунар; 

ОДЗ „Червена шапчица” гр. Септември. 

2 669 170.69 лв. 250 000 лева.* 

собствен принос 
97 месеца до  

януари 2022 г.* 

собствен принос 

10. 

 

Сливен За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   1.1-12 

Деинституционализация на деца в риск 

посредством изграждане на центрове за 

настаняване от семеен тип за деца в риска 

в община Сливен 

2 029 734.02 лв. 710 000 лв. 
12 месеца до   

декември 2014 г. 

 

11. Сливен За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   1.4-06 

„Корекция на река Дюлева, град Сливен, І 

етап” 

776 107.17 лв. 255 927.21 лв. 
11 месеца до   

ноември 2014 г. 


