
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 28.11.2014 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. 

 

Костенец За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 3 

Развитие на културното наследство на 

община Костенец, чрез възстановяване и 

популяризиране на крепостта при прохода 

„Траянови врата“ 

3 713 999.42 лв. 1 321 938.85 лв. + 

157 102.18 лв. 

*собствен принос 

9 месеца до  

август 2015 г. и 22 

месеца до 

септември 2016 г. 

2. Плевен  За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

„Обновяване и модернизация на 

физическата среда, чрез реконструкция на 

Централната пешеходна зона на град 

Плевен“ 

 4 727 352.16 лв. 448 327.66 лв.  
11 месеца до 

октомври 2015 г. 

3. Велико 

Търново 

За изпълнение на 

проект по ОПРР,  

приоритетна ос 1 

„Реконструкция и обновяване на здравната 

инфраструктура на Комплексен 

онкологичен център – Велико Търново“ 

10 124 247.26 лв. 328 190.81 + 

3 220 000 лв. 

*собствен принос 

13 месеца до 

декември 2015 г. и 

71 месеца до 

октомври 2020 г.  

4. Кюстендил За изпълнение на 

проект по ОПРР,  

приоритетна ос 5  

Укрепване на капацитета на община 

Кюстендил за следващия програмен период 

2014 – 2020 г. 

546 932.88 лв. 137 932,30 лв. 
12 месеца до 

ноември 2015 г. 

5. 

 

Търговище За изпълнение на 

проект по ОПРР, 

приоритетна ос 1 

Повишаване качеството на живот чрез 

подобряване на физическата среда в град 

Търговище 

4 644 605.66 лв. 1 269 212,64 лв. 

*собствен принос 
118 месеца до 

септември 2024 г. 

6. 

 

Търговище За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

Рехабилитация на ВиК мрежите на град 

Търговище 

16 009 043 лв. 1 193 976  лв. + 

1 821 635,43 лв. 

*собствен принос 

12 месеца до 

ноември 2015 г. и 

120 месеца до 

ноември 2024 г. 
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7. Тервел За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 2 

Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Добрич 

3 197 203.73 лв.*(за 

община Тервел) 

1 338 810.06 лв.  
12 месеца до 

ноември 2015 г.  

8. Тервел За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

Разширение и реконструкция на ПСОВ 

Тервел, реконструкция и доизграждане на 

канализационната мрежа и реконструкция 

на водопроводната мрежа на град Тервел 

17 768 605.53 лв. 4 503 209.55 лв. 
12 месеца до 

ноември 2015 г. 

9. Тервел 

/рамково/ 

Рамково 

кредитно 

споразумение за 

изпълнение на 

проекти по 

ОПОС 

1. Разширение и реконструкция на 

ПСОВ Тервел, реконструкция и 

доизграждане на канализационната 

мрежа и реконструкция на 

водопроводната мрежа на град Тервел; 

 

2. Изграждане на регионалната 

система за управление на отпадъците в 

регион Добрич  

 

1. 17 768 605.53 лв. 

 

 

2. 3 197 203.73 

лв.*(за община 

Тервел) 

856 729,88 лв. 

*собствен принос 
120 месеца до 

ноември 2024 г. 

10. Велики 

Преслав 

За изпълнение на 

проект по 

ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Подобряване и развитие на 

инфраструктурата за питейни и 

отпадъчни води в гр. Велики Преслав“ 

12 772 741.60 лв. 490 000 лв. 

*собствен принос 
120 месеца до 

ноември 2024 г.  

11. Белене За изпълнение на 

проект по ТГС 

„Румъния – 

България 2007 – 

2013 г.“ 

Мониторинг на качеството на факторите 

на околната среда в трансграничната 

област Олт – Белене 

906 092.80 лв. *(за 

община Белене) 

392 698.71 лв. 
10 месеца до 

септември 2015 г. 
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12. Свиленград За изпълнение на 

проект по ТГС  

България – 

Турция 2007 – 

2013 г. 

„Подкрепа за социални групи в 

неравностойно положение в транс-

граничния регион Свиленград – Узункьопрю“ 

375 482,62 лв. *(за 

община Свиленград) 

169 190 лв.  
20 месеца до 

август 2016 г. 

13. Стралджа За изпълнение на 

проект по ТГС  

България – 

Турция 2007 – 

2013 г. 

„За по-добър живот“ 483 794.53 лв. 265 000 лв.  
10 месеца до 

септември 2015 г. 

14. Разлог За изпълнение на 

проект по ПРСР, 

мярка 321 

„Подобряване достъпа на населението на 

община Разлог до спортни и свързани със 

свободното време и отдих услуги“ 

5 787 520.74 лв. 2 229 336.29 лв.  
10 месеца до 

септември 2015 г.  


