Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.07.2017 г.

№

1

Община

Свищов
/Рамково/

Наименование на проекта/
проектното предложение/я в процес на
подготовка

Проект 1 “Благоустрояване на
градската жизнена среда в гр. Свищов“

Обща стойност на
проекта по
договор с
Управляващия
орган

Размер на
отпуснатия
кредит

Срок на
погасяване на
кредита

5 040 204.64 лв.

1 432 645 лв.

25.12.2018 г.

478 955 лв.

25.07.2018 г.

260 000 лв.

25.07.2018 г.

1 991 989 лв.

25.11.2018 г.

2 429 008 лв.

25.11.2018 г.

Проект 2 “Обновяване на обекти на
публичната инфраструктура в град
Свищов“

2 385 582.43 лв.

Проект 3 „Обновяване на обекти на
образованието в Община Свищов“

2 421 240.23 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

2

Севлиево

„Енергийна ефективност на
образователната инфраструктура в
град Севлиево“

4 625 041.38 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

3

Свиленград
/Рамково/

Проект 1 „Енергийна ефективност на
сгради в образователна
инфраструктура“

967 666.26 лв.

Проект 2 „Енергийна ефективност на
сграда от културната инфраструктура
– Библиотека гр. Свиленград“

601 990.82 лв.

Проект 3 „Енергийна ефективност на
сгради, предоставящи
административни услуги“

1 548 828.31 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

4

Свиленград
/Рамково/

Проект 1 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради - 1“

1 342 802.00 лв.

Проект 2 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради - 2“

1 213 340.01 лв.

Проект 3 „Енергийна ефективност на
многофамилни жилищни сгради - 3“

1 459 363.60 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“
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5

Девин
/Рамково/

Проект 1 „Подобряване на жизнената
среда на сгради на територията на град
Девин - въвеждане на енергоефективни
мерки на сградата на Районно
управление - Девин''.
Проект 2 „Подобряване на жизнената
среда на сгради на територията на град
Девин - въвеждане на енергоефективни
мерки на сградата на Районна служба
"Пожарна безопасност и защита на
населението".
Проект 3 „Повишаване на енергийната
ефективност в Общинска
административна сграда - гр. Девин,
община Девин“.

481 438.25 лв.

967 088 лв.

25.03.2018 г.

951 344 лв.

25.03.2019 г.

3 811 340 лв.

25.07.2018 г.

420 671 лв.

707 826.84 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

6

Монтана
/Рамково/

Проект 1 „Подобряване на спортната
инфраструктура като база за развитие
на млади спортни таланти”
Проект 2 „Превенция на
демографския срив в транс-граничен
регион България – Сърбия”
Проект 3 „Консервация,
ревитализация и изложба на
Раннохристиянска базилика и
средновековна крепост в
трансграничен регион България –
Сърбия”
Проект 4 ”Подобряване на
нематериалното културно наследство в
трансграничен регион“

647 322.91 лв.

388 289.60 лв.

566 065.75 лв.

593 445.59 лв.

ПТГС България – Сърбия 2014 – 2020 г.

7

Сандански
/Рамково/

Проект 1 „Енергийна ефективност на
административна сграда - общинска
администрация Сандански, община
Сандански“
Проект 2 „Подобряване на енергийната

487 539.20 лв.

2 059 720.00 лв.

Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.07.2017 г.
ефективност на сградата на Дома на
културата в град Сандански“
Проект 3 „Повишаване на енергийната
ефективност на сградата на РУП и
РСПБЗН - гр.Сандански, община
Сандански“
Проект 4 „Повишаване на енергийната
ефективност на жилищни сгради на
ул."Св.Св.Кирил и Методий" №33 и
33А, ул."Чудомир Кантарджиев" №23,
ул"Никола Вапцаров" №39, гр.Сандански, община Сандански“
Проект 5 „Повишаване на енергийната
ефективност на сградите на
ул."Солунска" №31, ул."Григор
Пърличев" №2, ул"Св.Св.Кирил и
Методий" №5, ул."Надежда" № 30А,
№30Б и №32А и №32Б, ул. "Сирма
Войвода" № 23,25,27,29,31 и ул.
"Емануил Васкидович" № 5 гр.Сандански, община Сандански”
Проект 6 „Реконструкция и
модернизация на Земеделска
професионална гимназия "Климент
Тимирязев" - град Сандански, община
Сандански"

845 807.20 лв.

900 880.00 лв.

1 451 737.12 лв.

1 412 000.00 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

8

Стралджа

„Звена към ДСП в община Стралджа2”
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020 г.

499 816.60 лв.

99 963.00 лв.

25.06.2018 г.

