
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.10.2014 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. 

 

Средец За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Доизграждане на канализационна мрежа 
и частична реконструкция на водопроводна 

мрежа в гр. Средец“  

10 142 000 лв. 2 999 726,18 лв. + 
406 218,35 лв. 

*собствен принос 

11 месеца до  
септември 2015 г. 
и 67 месеца до 
май 2020 г. 

2. Бургас 
/рамково/ 

Рамково 
кредитно 

споразумение за 
изпълнение на 
проекти по 
ОПОС 

1. Прилагане на мерки за подобряване 
качеството на живот в градовете 

Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен 
2. Интегриран проект за подобряване и 

развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води на 
кварталите Банево, Ветрен и 
Минерални бани, гр. Бургас 

3. Интегриран проект за управление на 
питейните и отпадъчни води в кв. 

Горно Езерово, гр. Бургас 

1. 92 051 773.24 лв. 

 

2. 30 951 630.57 лв. 

 

 

3. 10 973 694.99 лв. 

 

2 821 562,09 лв. 
*собствен принос 

91 месеца до май 
2022 г. 

3. Павликени За изпълнение на 
проект по 
ОПОС,  

приоритетна ос 1 

„Изграждане на ГПСОВ с довеждащ 
колектор и прилежаща инфраструктура в 

гр. Павликени“  

31 157 608,20 лв. 4 520 093,28 + 
826 379,50 лв. 

*собствен принос 

14 месеца до 
декември 2015 г. и 
80 месеца до юни 
2021 г.  

4. Айтос За изпълнение на 
проект по 
ОПОС,  

приоритетна ос 1  

„Пречиствателна станция за отпадъчни 
води – гр. Айтос – първи етап: 

„Подготовка на инвестиционен проект“  

756 200 лв. 537 185 лв. 12 месеца до 
октомври 2015 г. 
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5. 

 

Ямбол За изпълнение на 
проект по ОПОС 

„Интегриран проект за водния цикъл на гр. 
Ямбол – изграждане на ПСОВ и довеждащ 
колектор, разширение и реконструкция на 
канализационната и водопроводната 

мрежа на гр. Ямбол“  

93 421 245.82 лв. 6 000 000 лв. 14 месеца до 
декември 2015 г. 

6. 

 

Кубрат За изпълнение на 
проект по ОПОС 

„Строителство и реконструкция на 
вътрешна водопроводна и канализационна 
мрежа на Кубрат и разширение на ПСОВ“  

44 218 715,47 лв. 2 065 385,03 лв. + 
1 300 000 лв. 

*собствен принос 

12 месеца до 
октомври 2015 г. и 
120 месеца до 
октомври 2024 г. 

7. Нови пазар За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Изграждане на частична канализационна 
мрежа, ПСОВ и реконструкция на 

водопроводната мрежа на гр. Нови пазар“ 

33 790 343,49 лв. 6 551 947,60 лв. + 1 
018 548,69 лв. 

*собствен принос 

14 месеца до 
декември 2015 г. и 
60 месеца до 
октомври 2019 г. 

8. Добричка За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион 

Добрич“ 

38 877 375,67 лв. 2 500 000 лв. 13 месеца до 
декември 2015 г. 

9. Плевен За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 2 

„Изграждане на регионална система за 
управление на отпадъците в регион Плевен“  

27 795 953,90 лв. 4 387 834,67 лв. + 1 
100 000 лв. 

*собствен принос 

14 месеца до 
декември 2015 г. и 
14 месеца до 
декември 2015 г. 

10. Шумен За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – II 
етап“ 

75 712 867,35 лв. 9 779 000 лв. 14 месеца до 
декември 2014 г. 

11. Костинброд За изпълнение на 
проект по ОПОС 

„Интегриран проект за изграждане на 
ПСОВ – гр. Костинброд и доизграждане и 
модернизиране на канализационната и 

97 646 161,73 лв. 2 917 690,83 лв. 
*собствен принос 

120 месеца до 
октомври 2024 г. 
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водопроводната мрежи и съоръженията по 
тях за гр. Костинброд“ 

12. Свищов За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„ПСОВ и довеждащ колектор гр. Свищов“ 30 138 347,50 лв. 5 718 997,89 лв. + 
500 000 лв. 

*собствен принос 

14 месеца до 
декември 2015 г. и 
21 месеца до юли 
2016 г. 

13. Гълъбово За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Пречиствателна станция за отпадни 
води, доизграждане и рехабилитация на 
канализационна и водопроводна мрежа, гр. 
Гълъбово“ – I етап на инвестиционен 

проект – Споразумение за подготовка на 
инвестиционен проект 

624 127,10 лв. 266 177 лв. 12 месеца до 
октомври 2015 г. 

14. Етрополе За изпълнение на 
проект по 
ОПОС, 

приоритетна ос 1 

„Интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Етрополе“ 

22 219 236 лв. 662 680,35 лв. 
*собствен принос 

84 месеца до 
октомври 2021 г. 

15 Хисаря  

/рамково/ 

Рамково 
кредитно 

споразумение за 
изпълнение на 
проекти по 
ОПОС 

„Интегриран проект за подобрение на 
водния сектор на гр. Хисаря: Изграждане на 
битова и дъждовна канализация на кв. 
Момина баня, кв.Веригово и кв.Миромир 
гр.Хисаря и реконструкция и подмяна на 
водопроводна мрежа на кв.Момина баня, 

кв.Веригово и кв.Миромир” 

31 572 802,94 лв. 1 801 864,73 лв. 
*собствен принос 

120 месеца до 
октомври 2024 г. 

16. Хисаря За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
Приоритетна ос 

3 

„Развитие на културно-историческите 
атракции на територията на община 

Хисаря” 

3 919 794.70 лв. 1 296 752,22 лв. + 
116 210 лв. 

*собствен принос 

11 месеца до 
септември 2015 г. 
и 83 месеца до 
септември 2021 г. 
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17. Самоков За изпълнение на 
проект по ОПРР 

„Обновяване и ремонтни дейности на 
отделения в МБАЛ – Самоков“ 

3 667 861,63 лв. 902 000 лв. 9 месеца до юли 
2015 г. 

18. Дупница За изпълнение на 
проект по ОПРР, 
приоритетна ос 2 

„Реконструкция и рехабилитация на извън 
регулационни участъци от пътната мрежа 

на Община Дупница“ 

4 993 002,83 лв. 2 817 109,12 лв. + 
393 087,18 лв. 

*собствен принос 

10 месеца до 
август 2015 г. и 
119 месеца до 
септември 2024 г. 


