
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 27.03.2019  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 Тутракан "Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Тутракан" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 428 523.40 лв.  869 822 лв. 

 

25.01.2020 г. 

 

2 Тутракан "Енергийна ефективност в 

образователната инфраструктура в гр. 

Тутракан" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

937 351.80 лв. 475 508 лв. 25.01.2020 г. 

 

3 Лом „Обновени градски пространства в град 

Лом“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 703 559.10 лв. 857 163 лв. 25.12.2019 г. 

4 Мездра "Енергийно-ефективни мерки в много- 

фамилни жилищни сгради в град 

Мездра" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 295 409.03 лв. 357 126 лв. 25.12.2019 г. 
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5 Берковица „Рехабилитация  и реконструкция и на 

улици и тротоари, и съоръженията и 

принадлежностите към тях на 

територията на гр. Берковица,  ул. 

"Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. 

"Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко 

Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. 

"Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886, ул. 

"Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. 

"Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. 

"Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. 

"Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. 

Берковица и на територията на с. 

Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, 

ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. 

Берковица" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

2 194 505.65 лв. 1 097 500 лв. 25.03.2020 г. 

6 Златоград “e-Social Health Care“ 

 

ПТГС „Гърция-България 2014 – 2020 г.“ 

562 447.19 лв. 

*бюджет на 

община 

Златоград 

461 691 лв. 25.03.2020 г. 

7 Монтана „Техниката спасява животи“ 

 

ПТГС „Румъния-България 2014 – 2020 г.“ 

968 747.48 лв. 

*бюджет на 

община Монтана 

300 000 лв. 25.03.2020 г. 



Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 27.03.2019  г. 

 

8 Петрич „Създаване на културен дипол Серес – 

Петрич“ 

ПТГС „Гърция-България 2014 – 2020 г.“ 

1 265 143.46 лв. 

*бюджет на 

община Петрич 

513 961 лв. 25.03.2020 г. 


