
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 25.11.2019  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 Берковица "Преустройство, реконструкция и 

ремонт на съществуващи помещения за 

изграждане на Дневен център за деца с 

увреждания в сграда на детско 

заведение - V детска градина, ж.к. 

Изгрев - гр. Берковица"  

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

425 000 лв. 261 280 лв. 25.07.2020 г. 

2 Дупница "Подобряване на образователната 

инфраструктура в град Дупница" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 300 000 лв. 471 498 лв. 25.07.2020 г. 

3 Дупница "Въвеждане на енергоспестяващи 

мерки в многофамилни жилищни 

сгради в град Дупница, община 

Дупница" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 478 881,73 лв. 309 357 лв. 25.07.2020 г. 

4 Свиленград "Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на сгради общинска 

собственост" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 151 618,56 лв. 570 000 лв. 25.12.2020 г. 

5 Свиленград "Въвеждане на мерки за превенция и 

управление на риска от наводнения на 

яз. "Келанджика" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

1 000 000 лв. 390 000 лв. 25.12.2020 г. 

6 Белене "Съвместно управление на риска за 

ефективни реакции на местните власти 

в извънредни ситуации" 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

977 040,49 лв. 629 889 лв. 25.11.2020 г. 
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7 Никопол 

/рамково/ 

Проект 1 "Региони в растеж обновява 

жилищата в град Никопол“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 2 "Региони в растеж обновява 

домовете в град Никопол“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 3 „Мостове на времето: 

Интегриран подход за подобряване на 

устойчивото използване на 

трансграничното културно наследство в 

Никопол и Турну Мъгуреле“ 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

Проект 4 "I-TEN: Подобрени 

третостепенни възли Турну Мъгуреле – 

Никопол за по-устойчиво развитие на 

района, за по-добра връзка с TEN-T 

инфраструктурата" 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

Проект 5 "Региони в растеж обновява 

Полицията в град Никопол“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 6 "Региони в растеж обновява 

Общинска администрация град 

Никопол“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 7  „Региони в растеж обновява 

Читалището в град Никопол“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 8 "Предотвратяване на риска от 

наводнения от река Дунав при Никопол 

и Турну Мъгуреле – предпоставка за 

опазване на околната среда в 

трансграничния регион" 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

- 1 212 033 лв. 25.11.2029 г. 
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Проект 9 "Изграждане на регионалната 

система за управление на отпадъците в 

регион Левски (Никопол)" 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

8 Петрич 

/рамково/ 

Проект 1  

„Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари в село 

Първомай, община Петрич“ 

 
Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

Проект 2   

„Изграждане на закрита спортна 

инфраструктура, включително 

оборудване и обзавеждане в средно 

училище „Св. Паисий Хилендарски“, 

община Петрич“ 

 
Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

 

1 173 157,08 лв. 

 

 

 

 

487 174,96 лв. 

994 133 лв. 25.11.2020 г. 


