
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.06.2019  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 Велико 

Търново 

"Привлекателна и съхранена 

автентична градска среда на град 

Велико Търново" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

11 010 062,50 

лв. 

341 234 лв. 25.03.2020 г. 

2 Ивайловград 

/рамково/ 

Проект 1 - „Прилагане мерки за 

енергийна ефективност на 

обществената инфраструктура, сграда 

на Общинска администрация, град 

Ивайловград“ 

Проект 2 - „Подобряване качеството на 

живот, чрез прилагане мерки за 

повишаване енергийна ефективност в 

жилищни сгради в град Ивайловград“ 

Проект 3 - „Прилагане мерки за 

енергийна ефективност в обществената 

инфраструктура, сграда на 

Министерство на вътрешните работи, 

Районно управление - Ивайловград, гр. 

Ивайловград“ 

Проект 4 - „Прилагане мерки за 

енергийна ефективност в обществената 

инфраструктура, сграда на Районен съд 

Ивайловград, град Ивайловград“ 

Проект 5 - „Прилагане мерки за 

повишаване енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град 

Ивайловград“ 

Проект 6 - „Прилагане мерки за 

енергийна ефективност на 

обществената инфраструктура, сграда 

на Дневен център на деца с увреждания, 

град Ивайловград“ 

Проект 7 - „Прилагане мерки за 

286 386.60 лв. 

 

 

 

746 731.73 лв. 

 

 

240 318.94 лв. 

 

 

 

146 552.92 лв. 

 

 

1 200 377.39 лв. 

 

 

245 488.90 лв. 

 

 

184 872 лв. 25.05.2029 г. 
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енергийна ефективност на 

обществената инфраструктура, сграда 

на Общински исторически музей, град 

Ивайловград“ 

Проект 8 - „Прилагане мерки за 

повишаване на енергийната 

ефективност на обществената 

инфраструктура, сграда на общежитие 

СОУ „Христо Ботев” 

Проект 9 - „Прилагане мерки за 

енергийна ефективност на 

обществената инфраструктура, сграда 

на Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението“ 

град Ивайловград“ 

Проект 10 -„Прилагане мерки за 

енергийна ефективност в обществената 

инфраструктура, сграда на Гранично 

полицейско управление - Ивайловград, 

град Ивайловград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

82 814.88 лв. 

 

 

 

290 022.08 лв. 

 

 

213 076.16 лв. 

 

 

 

150 971.66 лв. 

3 Враца „Реконструкция, ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна ефективност на 

образователни институции.“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

6 385 000 лв. 931 929 лв. 25.06.2020 г. 

4 Враца 

/рамково/ 

Проект 1 - „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на образователни 

институции.“ 

Проект 2 - „Реконструкция, ремонт и 

внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на административни 

сгради. (Ремонт и обновяване на 

административна сграда на Община 

Враца)“. 

Проект 3 - „Обновяване и 

модернизиране на пешеходната зона в 

6 385 000 лв. 

 

 

 

3 999 994.11 лв. 

 

 

6 975 000 лв. 

1 403 084 лв. 25.06.2024 г. 
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централната градска част на гр. Враца“. 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 Севлиево „Прилагане на децентрализиран модел 

за управление на био-отпадъците в 

общините Севлиево, Дряново и 

Сухиндол, включително изграждане на 

необходимата техническа 

инфраструктура – система за разделно 

събиране и съоръжение за рециклиране 

на събраните био-отпадъци“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

2 230 595.39 лв. 734 413 лв. 25.05.2020 г. 

6 Чирпан „Изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води и довеждащи 

колектори в гр. Чирпан“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

15 020 421.58 

лв. 

2 500 000 лв. 25.12.2020 г. 

1 582 000 лв. 25.05.2034 г. 

7 Сандански Инвестиционен проект "Компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени 

и биоразградими отпадъци, инсталации 

за предварително третиране на битови 

отпадъци и съпътстваща 

инфраструктура за Регионална система 

за управление на отпадъците на 

общините Сандански, Струмяни и 

Кресна" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

9 368 737.16 лв. 4 900 000 лв. 25.06.2020 г. 

8 Етрополе „Изграждане на детски площадки за 

игра в Детска градина „Звънче“, гр. 

Етрополе“ 

Проект „Красива България“ 

351 582 лв. 183 302 лв. 25.10.2022 г. 

9 Златоград “Защита на биоразнообразието в Натура 

2000 и други защитени територии от 

природни бедствия чрез сертифицирана 

мрежа за трансгранично образование, 

обучение  и подкрепа на доброволци за 

гражданска защита въз основа на 

иновативни и нови технологии – 

254 254 лв. 

*бюджет на 

община 

Златоград 

 

194 400 лв. 25.06.2020 г. 
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eOUTLAND“ 

„ПТГС Гърция – България 2014-2020 г.“ 

10 Генерал 

Тошево 

„Повишаване на достъпността до TEN – 

T  в граничен район Негру Вода – 

Генерал Тошево“ 

„ПТГС Румъния – България 2014-2020 г.“ 

5 961 585.66 

лв.*бюджет на 

община Ген. 

Тошево 

2 384 460 лв. 25.06.2020 г. 

11 Шабла „Интегрирано управление на риска и 

ефективни реакции на органите за 

гражданска безопасност“ 

„ПТГС Румъния – България 2014-2020 г.“ 

800 731.34 лв. 

*бюджет на 

община Шабла 

480 000 лв. 25.06.2020 г. 

12 Лом „Рехабилитация на общински път MON 

1132 /ІІІ-114/ Сталийска махала – 

Граница общ. (Лом-Медковец) – 

Аспарухово – Расово /II-81/ и общински 

път MON 2136 /ІІІ-114,  Лом – 

Сталийска махала/ – Трайково – 

Замфир – Лом, кв. Младеново /II-81/, 

община  Лом.“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

4 737 042.66 лв. 2 845 251 лв. 25.06.2020 г. 


