
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 26.05.2014 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. 

 

Казанлък За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 1 

„Подобряване на физическата и жизнена 
среда на градския център за осигуряване на 
устойчива и екологична градска среда за по- 

високо качество на живот и нови 
възможности за социално- икономическо 

развитие“  

4 870 040,66лв. 1 293 948,66лв. 12 месеца до юни 
2015 г. 

 

2. Роман За изпълнение на 
проект по 

ОПРР,приоритет
на ос 4 

„ Защита на населението на град Роман от 
наводнение при преминаване на река Искър 

през града“  

1 033 878,86лв. 586 964,51лв.  9 месеца до                                                                   февруари 2015 г.              
 

3. Бургас За изпълнение на 
проект по ОПРР 

„Интегриран проект за обновяване на 
значими пространства в град Бургас“  

7 462 816.28лв. 2 118 437лв. 96 месеца до май 
2022 г. 

 

4. Враца  Рамково 
кредитно 

споразумение за 
изпълнение на 
проекти по 
ОПРР 

„Изграждане и оборудване на Лъчелечебен 
център в Комплексен онкологичен център 

ЕООД, гр. Враца“ 

„ИСКРА-Иновативен социален комплекс 
от резидентни алтернативи“  

6 270 112,10 лв. 

 

2 594 184,60 лв. 

567 972,38лв. 
 

60 месеца до май 
2019 г. 

 

5. Средец За изпълнение на 
проект по 

ПРСР,мярка 122 

„ Закупуване на специализирана горска 
техника и оборудване за нуждите на 

община Средец“  

373 100лв. 214 896лв.  
 

36 месеца до май 
2017 г. 
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6. 

 

Петрич За изпълнение на 
проект по ПТГС 

„Гърция – 
България 2007 – 

2013“, 
приоритетна ос 1 

„Подкрепа на масовия спорт в 
трансграничния район на община Петрич, 

България и община Серес, Гърция“ с 
акроним Sportsforall 

2 854 988,83 лв. 2 384 799,78лв. 
 

20 месеца до 
декември 2015 г. 

7. 

 

Русе За изпълнение на 
проект по 

ПТГС„Румъния 
– България 2007 

– 2013 г.“, 
приоритетна ос 1 

„Подобряване на достъпността на 
Еврорегион Русе – Гюргево с Паневропейски 

транспортен коридор 9“ 

12 903 149,95лв. 4 300 000лв. 
 

18 месеца до  
ноември 2015 г. 

 

8. Малко 
Търново 

За изпълнение на 
проект по ПТГС 

по ИПП 
„България – 
Турция 2007 – 

2013 г.“ 

„Подобряване на устойчивото и 
икономическо развитие на гранични 
общини чрез осигуряване на достъпна 
инфраструктура и подобряване на 

населените места“  

691 317,45 лв. 277 186 лв. 12 месеца до  май 
2015 г. 

 


