
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 09.06.2020  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 Търговище „Алтернатива за живот“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

986 516,05 лв. 598 019 лв. 25.06.2021 г. 

2 Сливен „Интегриран градски транспорт, град 

Сливен“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

15 837 900.73 

лв. 

2 024 691 лв. 25.05.2021 г. 

3 Берковица „Повишаване не енергийната 

ефективност на сгради в гр. Берковица“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

682 229.49 лв. 430 611 лв. 25.04.2021 г. 

4 Берковица „Рехабилитация и/или реконструкция 

на участъци от общински пътища на 

територията на община Берковица“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

6 748 569.16 лв. 3 363 178 лв. 25.04.2021 г. 

5 Бургас 

/рамково/ 

Проект 1 "Изграждане на покрита 

лодкостоянка в акваторията западно от 

м. Рибарско пристанище (бивша м. 

Ченгене скеле), Община Бургас“ 

Програма за морско дело и рибарство 2014-

2020 г. 

Проект 2 "Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

сграда на Община Бургас на ул. 

„Александровска“ № 26“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 3 „Реконструкция, ремонт и 

обновяване, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в Културен дом 

на Лукойл Нефтохим“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 4 "Изграждане на социални 

3 360 000.00 лв. 

 

 

 

2 284 243.14 лв. 

 

 

 

9 490 230.92 лв. 

 

 

 

10 395 504 лв. 25.06.2032 г. 
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жилища в зона „Д“ на ж. р. “Меден 

рудник “, УПИ VIII, кв.151, гр. Бургас" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 5 "Модернизация на системата 

за уличното осветление на 22 зони, 

включващи главните пътни артерии на 

град Бургас“ 

ФМ на ЕИП 

Проект 6 "Интегриран модел за 

управление на градската мобилност - І 

етап“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 7 „Реконструкция и 

преустройство на съществуваща сграда 

в културно-образователен център 

(музей) за съвременно изкуство и 

библиотека“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 8 "Реконструкция на ул. 

„Цариградска“ от о.т. 469 до о.т. 319 и от 

о.т.468б до о.т. 469 и прилежащо 

пространство в УПИ I, кв. 38, на ж.к. 

„Възраждане“, гр. Бургас – част от 

проект „Обновяване на градска жизнена 

среда в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.р. 

Меден рудник - етап II" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

4 610 395.69 лв. 

 

 

 

2 232 212.00 лв. 

 

 

11 980 260.11 

лв. 

 

 

10 067 955.00 

лв. 

 

 

 

3 448 037.61 лв. 

6 Червен бряг „Укрепване на свлачища PVN 

37.80501.01.01 в кв. Бунджовица, сз край 

и на PVN 37.80501.01.02, кв. 

Бунджовица, централна част“ 

ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. 

9 097 095.39 лв. 4 041 904 лв. 25.05.2022 г. 

7 Вършец "Нови дестинации в трансграничния 

туризъм" 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

1 769 973.42 лв. 

*бюджет на 

община Вършец 

378 325 лв. 25.05.2021 г. 
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