
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 10.08.2016 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 

 

Стралджа „Оползотворяване на местния 

потенциал от хидротермална енергия  в 

отоплителни  инсталации  на 

училища,ОДЗ и ЦДГ в гр.Стралджа, 

област Ямбол“ 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

772 109.23 лв.  217 000 лв. 25.05.2017 г.   

2 Казанлък „Консервация, реставрация и 

социализация на тракийски могили 

"Хелвеция" и "Грифони" 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

Мярка 1 

2 776 524,49 лв. 404 304 лв.  25.08.2017 г. 

3 Свиленград „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сградата на „МБАЛ 

Свиленград“ ЕООД“ 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

463 304.65 лв. 225 000 лв. 25.06.2017 г. 

4 Тополовград „Възстановяване щетите от 

проливните дъждове, паднали на 

територията на гр. Тополовград в 

периода 31.01.-01.02.2015 г.“ 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

277 159.25 лв. 130 000 лв. 25.08.2017 г. 

5 Мизия „Възстановяване на проводимостта на 

р. Скът чрез почистване от наноси 

вследствие на наводнението в 

границите на регулация на община 

Мизия“ 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

1 777 213.01 лв. 177 721 лв. 25.05.2017 г. 

6 Варна „Възстановяване водопроводимостта 

на охранителни канали на територията 

14 515 488.18 лв. 5 113 478 лв.  25.06.2017 г. 
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на кв. „Аспарухово“, гр. Варна“ 

Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз 

7. Добрич „Изграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион 

Добрич“ 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. 

Приоритетна ос 2 

38 877 375.67 лв. 1 760 618 лв.   25.10.2021 г. 

8 Банско „Рехабилитация на водоснабдителната 

и канализационната мрежа на гр. 

Банско с изграждане на ПСОВ“ – Фаза 

1 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г. 

Приоритетна ос 1 

50 611 801.99 лв. 5 000 000 лв.  25.07.2017 г. 

„Рехабилитация на водоснабдителната 

и канализационната мрежа на гр. 

Банско с изграждане на ПСОВ“ – Фаза 

2 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос 1 

33 170 034.99 лв. 3 200 000 лв.  25.07.2023 г. 


