
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.04.2018  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 Попово  "Подобряване на енергийната 

ефективност на 11 броя жилищни 

сгради в гр. Попово" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

3 098 517.32 лв. 

 

 

 

700 000 лв. 25.04.2019 г. 

2 Карнобат 

/рамково/ 

Проект 1 "Реконструкция и 

обновяване на материалната база на 

Професионалната гимназия по селско 

стопанство и лека промишленост гр. 

Карнобат" 

Проект 2 "Повишаване на енергийната 

ефективност на сграда на Център за 

социална рехабилитация и интеграция 

за лица с увреждания в град Карнобат" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 299 999.70 лв. 

 

 

 

573 448.56 лв. 

878 627 лв. 25.04.2019 г. 

3 Кнежа „Подобряване на образователната 

среда и осигуряване на равен достъп до 

качествено професионално обучение в 

ПГЗ „Стефан Цанов“, град Кнежа“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 299 678.27 лв. 510 000 лв. 25.03.2019 г. 

4 Нови пазар 

/рамково/ 

Проект 1 “Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилища в гр.Нови пазар - І” 

Проект 2 “Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилища в гр.Нови пазар - ІI” 

Проект 3 “Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилища в гр.Нови пазар - ІII” 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 145 961.18 лв. 

 

1 098 520 лв. 

 

1 476 590.02 лв. 

1 439 854.93 лв. 25.02.2019 г. 
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5 Нови пазар 

/рамково/ 

Проект 1  „Подобряване на 

енергийната ефективност в сградата на 

общинска администрация Нови пазар“ 

Проект 2 „Повишаване на енергийната 

ефективност на обществени сгради в 

гр. НОВИ ПАЗАР, сграда на ОДМВР- 

Шумен, РУ Нови пазар“ 

Проект 3 „Повишаване на енергийната 

ефективност на публични и държавни 

сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 572 278 лв. 

 

 

629 494 лв. 

 

519 299.20 лв. 

1 045 385 лв. 25.02.2019 г. 

6 Левски „L-TeN – свързване към 

трансевропейската транспортна мрежа 

чрез по – добра връзка между 

третостепенните възли Турну 

Магуреле и Левски за устойчиво 

развитие на зоната.“ 

ПТГС „Румъния – България 2014-2020 г.“ 

 

5 077 669.80 лв. 

*бюджет на 

община Левски 

2 409 136 лв. 25.07.2019 г. 

97 251 лв. 25.04.2023 г. 


