
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 26.06.2015 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. 

 

Русе За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Интегрирана система за градски 

транспорт на град Русе“ 

29 379 323.89 лв. 2 600 000 лв.  
10 месеца до 

април 2016 г.  

2. Дупница За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Дом за всеки“ 6 397 746.32 лв. 500 000 лв. 
7 месеца до 

декември 2015 г. 

3. Лом За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Изграждане на зелена и достъпна градска 

среда в град Лом“ 

4 988 202.07 лв. 372 976,66 лв. + 

864 707 лв. 

*собствен принос 

10 месеца до 

април 2016 г. и 

120 месеца до юли 

2025 г. 

4. Благоевград За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Зелена и достъпна градска среда в община 

Благоевград“ 

4 930 814.53 лв. 141 447 лв. + 234 

772,44 лв. 

*собствен принос 

6 месеца до 

декември 2015 г. и 

12 месеца до юни 

2016 г.  

  5. Благоевград ПТГС „Гърция – 

България 2007 - 

2013 г.“ 

„Опазване и осигуряване на качеството на 

общинската вода в трансграничния 

регион“ 

За община Благоевград 

- 420 503.45 лв.  

300 000 лв. 
11 месеца до май 

2016 г. 

6. Благоевград ПТГС „България 

– Македония 

2007 - 2013 г.“ 

„Мерки за предотвратяване на наводнения 

на реките Бистрица и Брегалница“ 

За община Благоевград 

- 505 214 лв. 

153 130 лв. 
12 месеца до юни 

2016 г. 

7. Благоевград За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

„Реконструкция на ГПСОВ – Благоевград и 

изграждане на канализация и водопровод по 

7 233 900.52 лв. 450 000 лв. 

*собствен принос 
12 месеца до юни 

2016 г. 
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приоритетна ос 1 бул. „Пейо Яворов“, гр. Благоевград“ 

8. Маджарово ПТГС „България 

– Турция 2007 - 

2013 г.“ 

„Алтернативният туризъм в Маджарово и 

Алпулу – заедно можем повече“, Акроним: 

ATMA-TWCDM 

За община Маджарово 

-  544  951.68 лв. 

335 219 лв. 
10 месеца до 

април 2016 г. 

9. Никопол За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

43 170 924.24 лв. 8 150 493.95 лв. + 

323 486.52 

лв.*собствен 

принос 

10 месеца до 

април 2016 г. и 

112 месеца до 

октомври 2024 г. 

10. Павликени За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

43 170 924.24 лв. 691 724 лв. 

*собствен принос 
82 месеца до 

април 2022 г. 

11. Свищов За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

43 170 924.24 лв. 1 085 000 лв. 

*собствен принос 
88 месеца до 

октомври 2022 г. 

12. Левски За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

43 170 924.24 лв. 577 872,63 лв. 

*собствен принос 
84 месеца до юни 

2022 г. 

13. Белене За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Левски 

(Никопол)“ 

43 170 924.24 лв. 299 090,63 лв. 

*собствен принос 
119 месеца до май 

2025 г. 

14. Трявна За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

„Изграждане на ПСОВ и довеждащ 

колектор до нея“ 

13 141 649.47 лв. 2 859 197,61 лв. + 

436 409,52 лв. 
10 месеца до 

април 2016 г. и 60 
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приоритетна ос 1 *собствен принос месеца до юни 

2020 г. 

15. Силистра За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 1 

„Изграждане на Районна пречиствателна 

станция за отпадни води - Силистра, 

доизграждане на канализационна мрежа и 

частична реконструкция на водопроводна 

мрежа на гр.Силистра“ 

72 543 841.50 лв. 4 584 932,76 лв. + 

1 750 000 лв. 

*собствен принос 

10 месеца до 

април 2016 г. и 82 

месеца до  април 

2022 г. 

16. Исперих За изпълнение на 

проект по 

ОПОС,  

приоритетна ос 1 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Исперих“ 

49 768 510.12 лв. 3 500 000 лв. + 

1 500 000 лв. 

*собствен принос 

10 месеца до 

април 2016 г. и 60 

месеца до юни 

2020 г. 


