
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 24.06.2014 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. 

 

Ямбол За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 3 

„Подобряване и популяризиране на водещи 
туристически атракции в Ямбол“  

5 670 093.15лв. 1 800 000лв. 16  ʤесеца 
до октомври
 2015 г. 

2. Кърджали За изпълнение на 
проект по 

ОПРР,приоритет
на ос 1 

„Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в учебни заведения и детски 

градини в община Кърджали“  

2 973 183.37 лв. 689 550лв. + 
325 445.27 лв. 

*собствен принос 

9 ʤʝсеца до март 
2015 г.и 60 месеца 
до юни 2019 г. 

3. Камено За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 1 

„Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в образователните заведения 

в община Камено“  

1 645 00.61 лв. 780 742.96лв.+ 
223 922.45 лв. 

*собствен принос 

10 ʤесеца 
до април 2015 г. ʠ 
12 месеца до юни 
2015 г. 

4. Златоград За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 4 

„Реконструкция, обновяване и оборудване в 
МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. 

Златоград“  

2 000 000лв. 785 000лв.  
 

12 ʤесеца ʜо 
юли 2015 г. 

5. 

 

Маджарово За изпълнение на 
проект по ПТГС 

ĂГърция ï 
България 2007 ï 

2013ñ, 
приоритетна ос 1 

„Съвместно управление на водите“ (WAMI)  735184.10 лв. 603 097лв. 
 

11 месеца до
 април 2015 г. 

6. 

 

Рила За изпълнение на 
проект по ПТГС 

по 

„Да запазим младежта в трансграничния 
регион – new – Y4Y” 

351 549.30лв. 207 710лв. 
 

10 месеца до 
април 2015 ʛ. 
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ИПП„България – 
Македония 2007 

– 2013 г.“ 

 

7. Рила За изпълнение на 
проект по ПТГС 

по ИПП 
„България – 
Сърбия 2007 – 

2013 г.“ 

„Подобряване на спортните съоръжения в 
трансграничен регион общините Сокобаня - 

Рила“ 

959 275лв. 622 460.23лв. 12 месеца до юни  
2015 г. 
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