
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.03.2014 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. 

 

Кюстендил За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 1 

„Устойчиво и интегрирано развитие на 
град Кюстендил чрез благоустрояване и 

озеленяване на градската среда“  

4 999 186,02 лв. 1 603 528,83 лв. 12 месеца 
до март 2015 г. 

 

2. Белово За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
мярка 1.1-09 

Модернизация на общинска образователна 
инфраструктура чрез прилагане на мерки 
за енергийна ефективност в община Белово 

– СОУ „Александър Иванов – Чапай“  

558 673.16 лв. 66 800,42 лв. + 
69 131,16 

лв.*собствен 
принос 

8 месеца 
до ноември 2014 г. 
и 37 месеца до 
април 2017 г. 
*собствен принос 

 

3. Белово За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
мярка 1.4-06 

„Укрепване на коритото и брега на река 
Марица в землището на град Белово 

участък при фирма „Импрегнация 2000“ 

982 945.74 лв. 569 607.93 лв. 8 месеца 
до ноември 2014 г. 

 

4. Сандански За изпълнение на 
проект по 

ОПРР,мярка 1.1-
12 

„Подкрепа на деинституционализацията 
на социални институции, предлагащи 

услуги за деца в риск Община Сандански“  

1 095 722,82 лв. 652 456.75 лв. 
 

8 месеца до 
ноември 2014 г. 

 

5. Велико 
Търново 

За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
мярка 1.1-09 

Модернизация на образователната 
инфраструктура чрез въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност на 
територията на община Велико Търново 

3 683 119.05 лв. 1 074 325 лв. + 706 
197.57 лв. *собствен 

принос 
 

9 месеца до 
декември 2014 г. и 
18 месеца до 
септември 2014 г. 
*собствен принос 

 



Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.03.2014 г. 

 

 

6. 

 

Велико 
Търново 

За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
мярка 1.1-12 

Изграждане и функциониране на 3 ЦНСТ на 
територията на гр. Велико Търново 

2 125 616.11 лв. 1 630 616.11 лв. + 
122 334.49лв. 

*собствен принос 
 

12 месеца до март 
2015 г.и 18 месеца 
до септември 2015 
г. *собствен 
принос 

7. 

 

Попово За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
мярка 1.1-12 

„Осигуряване на ефективна социална 
инфраструктура в община Попово, чрез 

изграждане на Център за настаняване от 
семеен тип“  

800 532,72 лв. 309 670 лв. 
 

8 месеца до  
ноември 2014 г. 

 


