
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.09.2014 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. 

 

Севлиево За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Инвестиционен проект за рехабилитация 
и разширение на водопроводна и 

канализационна мрежа на град Севлиево“  

18 890 193,03лв. 3 703 468,92лв. + 
630 888,48 лв. 

*собствен принос 

12 месеца до 
септември 2015 г. 
и 64 месеца до 
януари 2020 г. 

2. Стара 
Загора 

За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран воден проект за Стара 
Загора“  

40 399 581,97 лв. 5 000 000лв.  11 месеца до 
август 2015 г. 

3. Мездра За изпълнение на 
проект по 
ОПОС,  

приоритетна ос 1 

„Доизграждане на канализационна мрежа 
и изграждане на ПСОВ – Мездра“  

20 317 528,14 лв. 2 527 114.62лв. +  
2 718 306.21лв. 

*собствен принос 

13 месеца до 
октомври 2015 г. и 
120 месеца до 
септември 2024 г. 

4. Стамболийс

ки 
За изпълнение на 

проект по 
ОПОС,  

приоритетна ос 1 

„Канализация и ПСОВ на Община 
Стамболийски“  

41 413 381,74лв. 1 873 593.25 лв.  +  
3 840 258.08 лв. 

*собствен принос 

 

15 месеца до 
декември 2015 г. и 
120 месеца до 
септември 2024 г. 

5. 

 

Монтана За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Разширение и рехабилитация на 
канализационната и водоснабдителната 

мрежи на град Монтана“  

54 544 237,50лв. 2 472 501,48лв. + 
6 000 000лв. 

*собствен принос 
 

15 месеца до 
декември 2015 г. и 
118 месеца до юли 
2024 г. 
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6. 

 

Димитров-
град 

За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Реконструкция и доизграждане на 
канализационна мрежа за град 
Димитровград – десен бряг“  

13 274 503,93лв. 2 279 731,46 лв. + 
595 801,11 лв. 

*собствен принос 
 

12 месеца до 
септември 2015 г. 
и 36 месеца до 
септември 2017 г. 

7. Троян За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Изпълнение  на втори етап на интегриран 
проект за водния цикъл на гр. Троян“ 

29 486 104,51лв. 5 000 000лв. 15 месеца до 
декември 2015 г. 

 

8. Аксаково За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Подобряване на градската 
инфраструктура за питейни и отпадъчни 

води в град Аксаково“ 

13 482 600,20 лв. 1 217 000 лв. 
*собствен принос 

60 месеца до 
септември 2019 г. 

9. Раковски За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран воден проект на гр. Раковски 
за частично изграждане на главни 

колектори и вътрешна канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 

съществуващата водопроводна мрежа по 
улиците, предвидени за канализация“ 

58 898 776,31 лв. 3 000 000лв. 
*собствен принос 

120 месеца до 
септември 2024 г. 

10. Тунджа За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Изграждане на канализационна система с 
ПСОВ, с. Тенево, община Тунджа“ 

22 811 136,92 лв. 890 000 лв. 
*собствен принос 

60 месеца до 
септември 2019 г. 

11. Червен бряг За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Подобряване и изграждане 
инфраструктурата за питейни и 
отпадъчни води в гр. Червен бряг“ 

24 213 390,26 лв. 1 000 000 лв. + 
825 831,60 лв. 

*собствен принос 

15 месеца до 
декември 2015 г. и 
84 месеца до 
октомври 2021 г. 


