
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.11.2016 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 

 

Тервел Втора фаза на проект „Разширение и 

реконструкция на ПСОВ Тервел, 

реконструкция и доизграждане на 

канализационната мрежа и 

реконструкция на водопроводната 

мрежа на град Тервел” 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

Приоритетна ос 1 

6 199 965.60 лв. 1 000 000 лв. 25.10.2017 г. 

274 000 лв. 25.11.2026 г. 

2 Златоград „Реконструкция на котелно и 

отоплителни системи в сградите на ОУ 

„В. Левски, СОУ „Антим I“ и 

Общинска администрация, гр. 

Златоград“ 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

756 255.99 лв. 246 205 лв.  25.10.2017 г. 

3 Мадан Осигуряване на по-добри условия, 

модерна и уютна среда за обитаване, 

чрез прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в МБАЛ „Проф. Д-р. К. 

Чилов“ – град Мадан, община Мадан. 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

746 731.99 лв. 281 592 лв. 25.10.2017 г. 

4 Мадан Осигуряване на по-добри условия, 

модерна и уютна среда за обитаване, 

чрез изграждане на високоефективни 

отоплителни системи и увеличаване 

дела на енергията от възобновяеми 

енергийни източници в ОДЗ „Елица“ – 

град Мадан и СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ – село Върбина, община 

Мадан. 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

433 905.31 лв. 163 984 лв. 25.10.2017 г. 
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5 Рудозем „Повишаване на енергийна 

ефективност на общински сгради, 

предоставящи социални и 

образователни услуги на населението в 

ОДЗ „Снежанка“ – сграда 1, община 

Рудозем“ 

Финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 – 2014 г. 

452 657.30 лв. 142 583 лв. 25.10.2017 г. 


