
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 26.07.2018  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 Тутракан "Енергийна ефективност в сградата на 

Районна служба "Пожарна безопасност 

и защита на населението" – гр. 

Тутракан" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

282 535.20 лв. 

 

 

 

101 954 лв. 25.07.2019 г. 

2 Суворово „Реконструкция и оборудване на 

Професионална гимназия по селско 

стопанство „Свети Георги 

Победоносец“ - гр. Суворово“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 279 235.29 лв. 331 639 лв. 25.05.2019 г. 

3 Гоце Делчев „Реконструкция и рехабилитация на 

уличната мрежа в западната част на гр. 

Гоце Делчев“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 698 760 лв. 566 024 лв. 25.06.2019 г. 

4 Белоградчик Проект 1 “Повишаване на енергийна 

ефективност в сгради на държавната 

администрация - Районен съд и 

прокуратура, гр. Белоградчик“ 

Проект 2 “Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради от 

културната инфраструктура - 

Художествена галерия, гр. 

Белоградчик" 

Проект 3 „Осъществяване на 

енергийна ефективност в сграда за 

държавната администрация - 

Гранично полицейско управление, гр. 

Белоградчик“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

207 057,86 лв. 

 

 

118 232,56 лв. 

 

 

 

222 701.02 лв. 

135 669 лв. 25.05.2019 г. 

5 Белоградчик Проект 1 “Осъществяване на 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради - гр. 

2 225 269.05 лв. 

 

1 312 224 лв.  25.07.2019 г. 
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Белоградчик“ 

Проект 2 „Осъществяване на 

енергийна ефективност на сгради от 

образователната инфраструктура в гр. 

Белоградчик“ 

Проект 3 „Осъществяване на 

енергийна ефективност в сгради на 

държавната администрация - Районно 

/полицейско/ управление, 

Белоградчик“ 

Проект 4 „Повишаване на енергийна 

ефективност в сгради на държавната 

администрация - Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на 

населението” , гр. Белоградчик“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

 

702 277.38 лв. 

 

 

188 843.24 лв. 

 

 

 

186 835.61 лв. 

6 Белоградчик „Съвместни инициативи и решения за 

справяне с извънредни ситуации в 

трансграничния регион” 

ПТГС  ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 

2014-2020 г.“ 

716 076.19 лв. 

*бюджет на 

община 

Белоградчик 

599 040 лв. 25.06.2019 г. 

7 Балчик „Мрежа за интелигентно 

сътрудничество на Черноморските 

общини в трансграничния регион” 

ПТГС  ИНТЕРРЕГ V-A „Румъния – България 

2014-2020 г.“ 

533 743.90 лв. 

*бюджет на 

община Балчик 

298 892 лв. 25.11.2019 г. 

8 Видин "Доизграждане на Пречиствателна 

станция за отпадъчни води (ПСОВ) - 

гр. Видин - Втора фаза" 

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ 

19 505 984.15 лв. 3 046 718 лв. 25.05.2019 г. 

9 Белене „Частично изграждане на 

канализационна мрежа с ПСОВ и 

рехабилитация на съществуващата 

водоснабдителна мрежа в гр. Белене“ 

ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.“ 

42 392 916.17 лв. 460 000 лв. 25.07.2028 г. 
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10 Свиленград "Оборудване, обзавеждане и 

подобряване на прилежащите 

пространства на СУ „Д-р Петър 

Берон” гр.Свиленград" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

792 925.20 лв. 262 840 лв. 25.05.2019 г. 


