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№ 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. 

 

Бяла, 

Варненска 

област 

За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 3.1-03 

Консервация, реставрация, експониране и 

социализация на антично селище и 

късноантична крепост на нос св. Атанас и 

превръщането им във водеща 

туристическа атракция на територията 

на Община Бяла, Варненска област 

5 296 258,03 лв. 1 570 000 лв. 
10 месеца до 

септември 2014 г. 

 

2. Бяла 

Слатина 

За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 1.1-12 

"Подкрепа за деинституционализация на 

ДДМУИ Надежда - с. Търнава, Община 

Бяла Слатина" 

1 493 613,82 лв. 500 998,41 лв. 
11 месеца до 

октомври 2014 г. 

 

3. Бяла 

Слатина 

За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, ос 1 

Интегриран проект за водния цикъл на гр. 

Бяла Слатина 

22 848 632,88 лв. 4 000 000 лв. + 

781 226 лв.* 

собствен принос 

19 месеца до                   

юни 2015 г. и                         

84 месеца до 

декември 2020 г. * 

собствен принос 

4. Чипровци За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

мярка 322 

„Подобряване средата на живот в община 

Чипровци, чрез реконструкция, ремонт и 

изграждане на тротоари, улично 

осветление и улична мрежа“ 

1 523 458 лв. без ДДС 

 

347 685 лв. 
14 месеца до 

януари  2015 г. 

 

5. Девин За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка 4.1-04 

«Подпорна стена, укрепваща речното 

корито и улица от о.т.233 до о.т.223, 

с.Грохотно, община Девин» 

1 065 425,37 лв. 511 296,53 лв. +                  

235 845,58 лв.* 

собствен принос 

13 месеца до  

декември 2014 г. и 

48 месеца до  

декември  2017 г.* 

собствен принос 
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6. 

 

Дупница За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.1-12 

"Изграждане на ЦНСТ в община Дупница" 737 491,51 лв. 323 028,12 лв. 
8 месеца до                 

юли 2014 г. 

 

7. 

 

Дупница За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.4-07 

Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на гр. Дупница 

436 804 лв. 93 814,15 лв. 8 месеца до                 

юли 2014 г. 

8. 

 

Гоце Делчев Програма за 

европейско 

териториално 

сътрудничество 

Гърция – 

България 2007 – 

2013 

Re-еnforce Оptimal Аctions and Development 

Strategies, ROADS 

2 497 374,71 лв. 2 120 362,38  лв. 

 

12 месеца до 

октомври 2014 г. 

 

9. 

 

Гулянци Програма за 

европейско 

териториално 

сътрудничество 

Румъния – 

България 2007 – 

2013 г.“ 

“Рехабилитация на инфраструктурата на 

окръжен път 504 Cernetu(DJ 506) – 

Alexandria(E 70), 42 +060 km – 53+843 km, 

Ремонт и реконструкция на път PVN 

1026,Загражден – пристанище Загражден и 

Ремонт на общински път IV 11042(PVN 

1020), Искър – Славовица, област Плевен“ 

1 150 835,70 лв. 779 632,18 лв. 10 месеца до  

септември 2014 г. 

 

10. 

 

Карлово За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.4-07 

Интегриран план за градско възстановяване 

и развитие на град Карлово 

424 736 лв. 131 572,75 лв. 
11 месеца до  

октомври  2014 г. 

 

11. 

 

Кричим За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, ос 1 

Доизграждане, реконструкция и 

рехабилитация на ВиК мрежа - първи етап 

и изграждане на ПСОВ в гр. Кричим 

33 123 540,62 лв. 2 774 744 лв.* 

собствен принос 

 

120 месеца до  

ноември 2023 г.* 

собствен принос 
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12. 

 

Любимец Програма за ТГС 

по ИПП 

България - 

Турция 2007 - 

2013 г. 

Съхранение на историческото и културно 

наследство 

699 833 лв. 400 000 лв. 
12 месеца до 

ноември 2014 г. 

 

13. 

 

Сопот За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   1.1-09 

„Сградите на ЦДГ „Роза”, блок Б ЦДГ 

„Роза” (ясли), ЦДГ „Слънчево детство”, 

ОДЗ „Приказен свят” и НУ „Неделя 

Петкова”, гр. Сопот - с високо ниво на 

енергийна ефективност – подобрено 

качество на живот, жизнена  и работна 

среда” 

2 069 701,58 лв. 411 000  лв. + 

268 733,16 лв. * 

собствен принос 

 

12 месеца до 

ноември 2014 г. и 

60 месеца до 

октомври 2018г..* 

собствен принос 

14. 

 

Стрелча За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   4.1-04 

„Почистване и укрепване на коритото  на 

река Стрелченска Луда Яна в участъка от 

съществуващ мост на бул. „Руски“ на км 

0+000 до км 0+220 в град Стрелча“ 

978 999,96 лв. 325 520 лв. +    

48 950 лв. * 

собствен принос 

 

12 месеца до 

ноември 2014 г. и 

12 месеца до 

ноември 2014 г.* 

собствен принос 

15. Стрелча За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка   4.1-03 

„Подобряване на енергийната ефективност 

на общински образователни институции – 

ЦДГ „Д-р Стайко Стайков“ и НУ 

„П.Хилендарски“, община Стрелча“ 

615 870,06 лв. 340 268,21 лв.+                  

79 470,26 лв.* 

собствен принос 

9 месеца до август 

2014 г. и                         

12 месеца до 

ноември 2014 г. * 

собствен принос 

16. Видин За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  1.1-12 

„Домашен уют и грижа за деца в риск“ 1 752 412,74 лв. 601 174 лв. 
10 месеца до  

август 2014 г. 

 

17. Ардино  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  3.1-03 

По Дяволски мост – към райските пътеки в 

Ардино 

3 421 72,.32 лв., 1 120 843,31 лв. 12 месеца до  

ноември 2014 г. 
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18. Габрово  За изпълнение на 

проект по ОПОС, 

ос 1 

Интегриран проект за водния цикъл на град 

Габрово 

123 106 289,12 лв.,               

от които 3 852 335 лв. 

(допълнителни 

възстановителни 

дейности, 

допринасящи за 

цялостната 

рехабилитация на 

уличната мрежа, 

попадаща в обхвата на 

проекта) 

3 770 000 лв.* 

собствен принос 

97 месеца до 

декември 2021 г.* 

собствен принос 

19. Мирково  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  4.1-04 

Корекция на река Буновска, с. Буново, 

община Мирково 

989 414,13 лв. 261 308,68 лв. 
11 месеца до 

октомври  2014 г. 

 

20. Петрич  
Програма за ТГС 

по ИПП 

България – 

бивша 

Югославска 

Република 

Македония 

Ефективно използване на слънчевата 

енергия за по-добро бъдеще (акроним SP-

FUTURE) 

375 777,53 лв. 255 000 лв. 
13 месеца до  

декември 2014 г. 

 

21. Рила  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  4.1-04 

Превантивни мерки за ограничаване риск 

от наводнения 

735 576.78 лв. 295 445,42 лв. 
12 месеца до  

ноември 2014 г. 

 

22. 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. 1 037 000 лв. 
11 месеца до  

октомври  2014 г. 
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23. Средец  Програма за ТГС 

по ИПП 

България - 

Турция 2007 - 

2013 г. 

Трансграничен културен център за деца 987 394,84 лв. 507 699 лв. 
19 месеца до          

юни 2015 г. 

 

24. Трявна  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

мярка  3.1-03 

Трявна – градът, в който се ражда красота 3 212 923,75 лв. 527 605 лв. +                

289 683,77 лв..* 

собствен принос 

9 месеца до      

август 2014 г. и 

60 месеца до 

ноември 2018г..* 

собствен принос 


