
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 02.10.2019  г. 

№ Община 

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 Лом „Осигуряване на устойчива социална 

среда за деца в община Лом“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

714 999.74 лв. 311 545 лв. 25.06.2020 г. 

2 Свищов "Ремонт, реконструкция и мерки за 

подобряване на енергийната 

ефективност в обекти на културната 

инфраструктура на територията на 

община Свищов" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 766 728.99 лв. 893 800 лв. 25.05.2021 г. 

3 Велинград „Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в многофамилни жилищни 

сгради в град Велинград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

3 208 627.52 лв. 2 065 713 лв. 25.07.2020 г. 

4 Димитровград „Интелигентна медицина“ 

ПТГС „Гърция – България 2014-2020 г.“ 

1 307 647.49 лв. 

*бюджет на 

община 

Димитровград 

848 896 лв. 25.05.2020 г. 

5 Димитровград „Прилагане на иновативни техники за 

подобряване качеството на питейната 

вода в градските области“ 

ПТГС „Гърция – България 2014-2020 г.“ 

474 242.38 лв. 

*бюджет на 

община 

Димитровград 

404 580 лв. 25.08.2020 г. 

6 Разлог 

/рамково/ 

Проект 1 - „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи 

общински пътища и съоръженията и 

принадлежностите към тях в гр. Разлог 

и с. Елешница“ 

Проект 2  - „Рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари, и 

съоръженията и принадлежностите към 

тях в гр. Разлог“ 

3 843 041.17 лв. 

 

 

 

2 085 583.01 лв. 

2 961 361 лв. 25.09.2020 г. 
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Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

7 Балчик „Рехабилитация на част от пътната 

мрежа на Община Балчик, с оглед 

запазване и развитие на нейната 

пропускателна способност“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

6 958 867.64 лв. 339 941 лв. 25.09.2021 г. 

8 Сандански „Обзавеждане и оборудване на І-во 

Основно училище „Климент Охридски“ 

град Сандански“   

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

1 003 081,20 лв. 413 950 лв. 25.07.2020 г. 


