
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.03.2020  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 Карнобат "Повишаване на енергийната 

ефективност в жилищния сектор в град 

Карнобат - 2" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 172 785.51 лв. 653 000 лв. 25.02.2021 г. 

2 Благоевград 

/рамков/ 

Проект 1 „Проектиране и изграждане на 

допълнителна инфраструктура 

/инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци и 

компостираща инсталация за разделно 

събрани биоразградими и/или зелени 

отпадъци/ за развитие на регионалната 

система за управление на отпадъците на 

регион Благоевград, включващ общини 

Благоевград, Симитли, Рила, 

Кочериново и Бобошево“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

Проект 2 „Обновяване и модернизация 

на образователната инфраструктура в 

Благоевград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

11 945 990.08 

лв. 

 

 

 

 

 

 

 

3 631 792.91 лв. 

6 700 000 лв. 25.02.2021 г. 

3 Благоевград 

/рамков/ 

Проект 1 „Проектиране и изграждане на 

допълнителна инфраструктура 

/инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци и 

компостираща инсталация за разделно 

събрани биоразградими и/или зелени 

отпадъци/ за развитие на регионалната 

система за управление на отпадъците на 

регион Благоевград, включващ общини 

Благоевград, Симитли, Рила, 

Кочериново и Бобошево“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

Проект 2 „ Изграждане на социални 

- 

 

 

 

 

 

 

 

9 009 433.84 лв. 

1 949 671 лв. 25.02.2021 г. 



Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.03.2020  г. 

 

жилища в IV - ти микрорайон“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

4 Монтана „Проектиране и изграждане  на  

компостираща  инсталация  за разделно 

събрани зелени и/или биоразградими 

отпадъци в община Монтана“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

6 154 812.21 лв. 1 847 111 лв. 25.02.2021 г. 

5 Златица „Изграждане на компостираща 

инсталация и на инсталация за 

предварително третиране на битови 

отпадъци на територията на община 

Златица за общините Златица, Антон, 

Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар 

и Челопеч“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

8 879 238.54 лв. 1 500 000 лв. 25.02.2021 г. 

6 Петрич „Проектиране и изграждане на 

компостираща инсталация и 

инсталация за предварително 

третиране на битови отпадъци в 

община Петрич“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

10 313 532.20 

лв. 

1 908 830 лв. 25.12.2020 г. 


