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№ 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 Горна 

Оряховица 

„Обновяване на градската среда в гр. 

Горна Оряховица” 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 988 104.86 лв. 1 796 724 лв. 25.12.2018 г. 

2 Горна 

Оряховица 

„Подобряване на условията за 

икономическо развитие“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 617 530.16 лв. 485 259 лв. 25.12.2018 г. 

3 Елхово „Повишаване на енергийната 

ефективност на 8 броя жилищни 

сгради в град Елхово“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 944 457.42 лв. 771 439 лв. 25.09.2018 г. 

4 Казанлък „Обновяване на градската среда в град 

Казанлък“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 655 048.59 лв. 1 178 081 лв. 25.09.2018 г. 

5 Габрово „Габрово – инвестиции за изграждане 

на съвременна градска среда“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

11 162 347.68 лв. 3 380 000 лв. 25.09.2027 г. 

6 Златоград 

/рамково/ 

Проект 1 "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване 

на многофамилни жилищни сгради, 

блокове № 7, № 8, № 175, № 181, № 182 

и № 195, в град Златоград" 

Проект 2 "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване 

на многофамилни жилищни сгради, 

блокове № 193, № 199 и "Златолист", в 

град Златоград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 177 982.86 лв. 

 

 

 

879 768.78 лв. 

624 787 лв. 25.10.2018 г. 

7 Златоград 

/рамково/ 

Проект 1 “Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Районна служба „Пожарна 

291 269.80 лв. 463 162 лв. 25.08.2018 г. 
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 безопасност и защита на населението” 

град Златоград“ 

Проект 2 “Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Районно управление град 

Златоград“ 

Проект 3 „Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Районен съд Златоград и 

Районна прокуратура Златоград” 

Проект 4 „Обновяване и внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в 

сградата на Гранично полицейско 

управление град Златоград” 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

 

 

202 771.65 лв. 

 

 

302 501.40 лв. 

 

 

111 873.25 лв. 

8 Златоград "Център за услуги в домашна среда – 

интегрирани услуги за качествен 

живот" 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020 г.“ 

499 989.72 лв. 90 724 лв. 25.09.2018 г. 

9 Рудозем 

/рамково/ 

Проект 1  „Бъдеще за младежите в 

Община Рудозем” 

Проект 2  „Център за предоставяне на 

услуги в домашна среда – Рудозем” 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020 г.“ 

228 354.00 лв. 

 

499 986.00 лв. 

104 458 лв. 25.06.2018 г. 

10 Костенец “Съвместно управление на риска в 

регион–Нишка Баня и Костенец” 

ПТГС България - Сърбия 2014 – 2020 г.“ 

580 194.80 лв. 

*бюджет за 

община Костенец 

301 948 лв. 25.12.2018 г. 

11 Асеновград „Проект за рехабилитация на 

водоснабдителната и 

канализационната мрежа с изграждане 

на ПСОВ за гр. Асеновград, България“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

106 072 089,50 

лв. 

5 000 000 лв. 25.12.2018 г. 
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12 Сдружение 

„Местна 

Инициативна 

Група - 

Мъглиж, 

Казанлък, 

Гурково“ 

„Стратегия за воденото от общностите 

местно развитие на „Местна 

инициативна група – Мъглиж, 

Казанлък, Гурково““ 

Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. 

 

977 900 лв. 140 000 лв. 25.10.2018 г. 


