
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 15.03.2018  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 Малко 

Търново  

/рамково/ 

 

Проект 1: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на 

Общинска администрация- Малко 

Търново“ 

Проект 2: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на  

"Дневен център за възрастни хора с 

увреждания" - гр. Малко  Търново“   

Проект 3: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сградата на 

ОДЗ "Юрий Гагарин" - гр. Малко 

Търново“   

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

 

286 514.80 лв. 

 

 

300 380.56 лв. 

 

 

497 433.12 лв. 

 

646 094 лв. 25.01.2019 г. 

2 Малко 

Търново  

/рамково/ 

Проект 1: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

административна сграда на Районно 

управление "МВР- Малко Търново", 

гр. Малко Търново“ 

Проект 2: „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда на 

територията на гр. Малко Търново“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

245 200.92 лв. 

 

 

 

420 425.36 лв. 

392 325 лв. 25.01.2019 г. 

3 Малко 

Търново 

„Реконструкция, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. 

Малко Търново“ 

1 713 468.80 лв. 538 731 лв. 25.01.2019 г. 
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ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

4 Поморие  

/рамково/ 

Проект 1  „Енергийна ефективност в 

сградата на Районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението" - 

гр. Поморие“ 

Проект 2  „Енергийна ефективност в 

сградата на Исторически музей- град 

Поморие“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

475 163,53 лв. 

 

 

575 482,00 лв. 

603 645 лв. 25.12.2018 г. 

5 Поморие  

/рамково/ 

Проект 1  „Енергийна ефективност в 

сградата на Общинска администрация 

- град Поморие“ 

Проект 2  „Енергийна ефективност в 

сгради от образователната 

инфраструктура в Община Поморие“ 

Проект 3 „Енергийна ефективност в 

сградата на Районно управление 

Полиция и Областно пътно 

управление, град Поморие“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 010 169.13 лв. 

 

1 030 636 лв. 

 

 

754 174.80 лв. 

 

1 594 881 лв. 25.12.2018 г. 

6 Димитровград „Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона в централна градска 

част (бул. „България”) – І ви етап, гр. 

Димитровград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 185 000 лв. 750 000 лв. 25.02.2019 г. 

7 Казанлък „Обновяване на образователната 

инфраструктура в Община Казанлък“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

9 504 532.06 лв. 1 187 786 лв. 25.05.2019 г. 

8 Бургас  

/рамково/ 

Проект 1 "Подобряване качеството на 

професионалното образование чрез 

модернизация на образователната 

инфраструктура в шест професионални 

гимназии в гр. Бургас“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

8 970 458.10 лв. 

 

 

 

 

10 330 363 лв. 

25.03.2026 г. 
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Проект 2 "Подобряване качеството на 

образованието чрез модернизиране на 

образователната инфраструктура в 

град Бургас – І етап“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 3 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на уличното 

осветление в к-с Изгрев – гр. Бургас“ 

Национален Доверителен Екофонд 

Проект 4 "КПС и тласкател до изливна 

РШ пред ПСОВ Ветрен" 

ПУДООС 

Проект 5 "Осигуряване на 

балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. 

Възраждане и ж.р. Меден рудник – етап 

І“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 6 "Обновяване на градска 

жизнена среда в северна промишлена 

зона и южна промишлена зона“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 7  „Спортен комплекс със 

закрит басейн и игрище за футбол с 

трибуни и обслужващи сгради в УПИ 

I-429, кв. 56 по плана на ж.к. 

Славейков“ 

ОП „Регионално развитие 2007-2013 г.“ 

Проект 8 "Изграждане на защитена 

лодкостоянка в акваторията северно от 

кв. 54, по плана на кв. Крайморие, 

община Бургас" 

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 

2020 г. 

18 709 438.45 лв. 

 

 

 

1 258 951.00 лв. 

 

 

3 241 967.39 лв. 

 

 

30 475 379.31 лв. 

 

 

18 252 600.84 лв. 

 

 

 

18 179 335.63 лв. 

 

 

 

2 906 091.61 лв. 

9 Бургас „Изграждане на водопроводна мрежа 

за минерална вода, в. з. Минерални 

1 405 248.70 лв. 669 637 лв. 25.03.2026 г. 
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бани, гр. Бургас, общ. Бургас“ 

Национален Доверителен Екофонд 

10 Лясковец „Мрежа за зелени работни места - 

насърчаване на екотуризма и 

биологичното земеделие, като 

иновативни механизми за заетост и 

устойчиво местно развитие в селските 

райони в трансграничната област 

Румъния - България” 

Програма за трансгранично сътрудничество 

„Румъния - България 2014-2020”  

1 495 079.37 лв. 

*бюджет на 

община Лясковец 

744 250 лв. 25.02.2019 г. 

11 Рила „Да построим моста на туризма – 

смесица от общо наследство“ 

ПТГС „България – БЮР Македония 2014-

2020 г.“ 

437 478.51 лв. 

*бюджет на 

община Рила 

264 217 лв. 25.02.2019 г. 

12 Струмяни „Въвеждане на енергийно ефективни 

източници и подобряване на 

енергийната ефективност в Струмяни 

и Василево“ 

ПТГС „България – БЮР Македония 2014-

2020 г.“ 

365 330.52 лв. 

*бюджет на 

община Струмяни 

166 309 лв. 25.09.2018 г. 


