
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 24.01.2014 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. 

 

Кърджали За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 3.1-03 

„Перперикон – дом на богове и хора” 3 844 099.61 лв. 999 646,45 лв. 
12 месеца до  

януари 2015 г. 

2. Кърджали  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.1-12 

„Дом за всяко дете“ 2 394 490.20 лв. 808 183,60 лв. 
9 месеца до 

октомври 2014 г. 

 

3. Карлово За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  3.1-03 

“Създаване на туристически комплекс 

Старинно Карлово” 

2 465 149,78 лв. 707 016,97 лв. + 

385 089,10 лв. 

*собствен принос 

 

11 месеца до 

декември 2014 г. и 

73 месеца до 

февруари 2020 г. 

*собствен принос  

4. Лом За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

ос 1 

„Технологично обновление на МБАЛ „Св. 

Николай Чудотворец“ – гр. Лом“ 

3 678 757,27 лв. 1 163 647,40 лв.  

 
11 месеца до 

декември 2014 г. 

 

5. Белослав За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1-09 

„Инвестиция в енергийна ефективност за 

осигуряване на качествена жизнена и 

работна среда на образователния процес в 

община Белослав“ 

2 335 762.78 лв. 348 123,96 лв. 

 
11 месеца до 

декември 2014 г. 

 

6. 

 

Сандански За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 3.1-03 

„Сандански – зората на ранното 

християнство” 

6 157 446.12 лв. 3 500 000 лв. + 

157 446,12 лв. 

*собствен принос 

 

14 месеца до 

февруари 2015 г. и 

41 месеца до юни 

2017 г. *собствен 

принос   
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7. 

 

Сапарева 

баня 

За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

ос 4 

„Насърчаване на устойчивото социално 

развитие в община Сапарева баня чрез 

прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в ОУ „Хр. Ботев”, гр. 

Сапарева баня” 

552 773.57 лв. 145 500  лв. 

 
10 месеца до  

октомври 2014 г. 

 

8. 

 

Сапарева 

баня 

За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

мярка 226 

Превенция на горските територии в 

община Сапарева баня от пожари 

272 105.96 лв.** 133 822 лв.  

 

 

12 месеца до 

януари 2015 г.  

9. 

 

Елхово За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

мярка 321 

„Подобряване на социалната 

инфраструктура в община Елхово, чрез 

изграждане един брой Център за 

настаняване от семеен тип“ 

675 166 лв.** 397 209,79 лв. 

 

11 месеца до 

декември  2014 г. 

 

10. 

 

Ракитово За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

мярка 322 

„Реконструкция, рехабилитация и 

благоустрояване на улична мрежа и 

тротоари в населените места на община 

Ракитово – гр. Ракитово, гр. Костандово, с. 

Дорково“ 

1 582 784.00 лв.** 572 167.79 лв.* 

собствен принос 

84 месеца до 

януари  2021 г. 

*собствен принос 

 

11. 

 

Велики 

Преслав 

За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1  

„Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ 

11 453 540.76 лв. 2 119 800 лв. 
18 месеца до  юли 

2015 г. 

12. 

 

Лозница За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Изграждане на нови клонове към 

съществуваща канализационна мрежа, 

реконструкция на водопроводна мрежа по 

улиците, предвидени за канализация и 

реконструкция на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води на град 

Лозница“ 

20 184 655.00 лв. 1 282 000 лв.  120 месеца до 

януари  2024 г.  
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** Стойността на проектите по ПРСР са без вкл. ДДС, както са по договор. 

13. 

 

Карнобат За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане и оборудване на претоварна 

станция за отпадъци – Карнобат“ във 

връзка с проект „Изграждане на регионална 

система за управление на отпадъците в 

регион Бургас“ по Договор за безвъзмездна 

финансова помощ №DIR-5102118-C001 

43 231 121,10 лв. 2 236 906,68 лв. 

 
19 месеца до  юли  

2015 г. 

 


