
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.02.2014 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. 

 

Петрич За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1.-09 

„Уют и топлина за децата чрез 

повишаване на енергийната ефективност 

на образователната инфраструктура в 

община Петрич ” 

1 009 268.69 лв. 279 050.83 лв. + 

143 838.43 лв. за 

осигуряване на 

собствен принос 

11 месеца до 

декември 2014 г. и 

собствен принос - 

37 месеца до 

февруари 2017 г.   

2. Генерал 

Тошево 

За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 4.1.-05 

„Обновяване и оборудване на Медицински 

център – Генерал Тошево“ 

828 476.75 лв. 

 

298 680.46 лв. 
10 месеца до  

декември 2014 г. 

 

3. Кочериново За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 4.1.-03 

„Подобряване на образователната 

инфраструктура в община Кочериново“ 

435 508.53 лв. 114 000.00 лв. 
10 месеца до  

декември 2014 г. 

4. Белоградчик За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 3.1.-03 

„Съхранение на културно-историческото 

наследство и разнообразяване на 

туристическото предлагане в района на 

„Белоградчишка крепост“ 

2 752 561.76 лв. 904 147.72 лв. +      

363 420.89 лв. за 

осигуряване на 

собствен принос 

14 месеца до април 

2015 г. и собствен 

принос – 120 месеца 

до февруари 2024 г. 

 

5. Тервел За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 4.1.-05 

„Преструктуриране на МБАЛ – гр. Тервел 

в медицински център“ 

999 232.65 лв. 272 265.00 лв. 12 месеца до 

февруари 2015 г. 

6. Свищов За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1.-11 

„Реконструкция, обновяване и оборудване 

на МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“,             

гр. Свищов“ 

3 641 728.70 лв. 549 837.93 лв. 10 месеца до  

декември 2014 г. 
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7. Ловеч За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1.-09 

„Прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинската и 

образователна инфраструктура в община 

Ловеч“ 

4 543 932.03 лв. 634 259.50 лв. +       

737 313.19 лв. 

собствен принос 

10 месеца до  

декември 2014 г. + 

60 месеца за 

собствен принос, 

до февруари 2019 г. 

8. Ловеч За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

Приоритетна ос 1 

„Подобрение на водоснабдителната и 

канализационна система на гр. Ловеч“ 

8 125 543.00 лв. 1 062 422.93 лв. + 

541 476.02 лв. 

собствен принос 

12 месеца до  

февруари 2015 г. + 

60 месеца за 

собствен принос, до 

февруари 2019 г. 

9. Варна За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

Приоритетна ос 1 

„Реконструкция и модернизация на ПСОВ 

– Варна – втори етап и изграждане на 

канализационна помпена станция 

„Акациите“ и тласкател, гр. Варна“ 

41 557 184.98 лв. 5 158 174.65 лв. 22 месеца до 

декември 2015 г. 

10. Свиленград За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

Приоритетна ос 1 

„Изграждане, реконструкция и 

модернизация на канализационна мрежа, 

ПСОВ и водопроводна мрежа в гр. 

Свиленград“ 

48 132 968.14 лв. 8 200 000.00 лв. + 

1 500 000.00 лв. 

собствен принос 

22 месеца до 

декември 2015 г. + 

120 месеца до 

февруари 2024 г. 

собствен принос 

11. Антон За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

Мярка 321 

„Рехабилитация и реконструкция на път 

SFO1002 /I-6, Пирдоп – Розино/ Антон/ III 

– 606/ от км. 0+000 до км. 4+406.71” 

2 567 800.36 лв. 573 875.63 лв. 120 месеца до 

февруари 2024 г. 

12. Стралджа За изпълнение на 

проект по ПТГС 

България - 

Турция 

„Чиста енергия за осветление на 

обществени места в Стралджа и 

Кавакли“ 

768 116.76 лв.                  

за българската страна 

500 000.00 лв. 11 месеца до 

декември 2014 г. 


