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№ 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 бл. 

"Възход 3" бл. "Възход 4", гр. 

Тутракан" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

866 155.20 лв. 

 

 

 

483 590 лв. 25.09.2019 г. 

2 Лом „Модернизирана образователна 

инфраструктура в град Лом“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

11 795 862.65 лв. 1 900 000 лв. 25.11.2019 г. 

3 Павликени „Създаване на условия за модерни 

образователни услуги и осъществяване 

на качествено професионално 

образование в ПГАТ "Цанко 

Церковски" гр. Павликени чрез 

подобряване на образователната 

инфраструктура“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 300 000 лв. 303 112 лв. 25.09.2019 г. 

4 Велинград Проект 1 - „Внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в сградите на 

общинска администрация – Велинград“ 

Проект 2 - „Нова визия на централна 

градска част, местата за отдих и 

реконструкция на улична мрежа в град 

Велинград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 334 572.80 лв. 

 

 

4 812 941.28 лв. 

1 203 342 лв. 25.09.2019 г. 

5 Петрич "Подобряване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 960 000 лв. 568 186 лв. 25.11.2019 г. 

6 Свищов „Обновяване и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради на 

2 754 827.38 лв. 1 790 637 лв. 25.07.2020 г. 



Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 28.11.2018  г. 

територията на град Свищов” 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

7 Свищов „Традиция и танци – мост над река 

Дунав” 

ПТГС „Румъния – България“ 2014-2020 г. 

1 270 928.06 лв. 

*бюджет на 

община Свищов 

1 113 326 лв. 25.07.2020 г. 

8 Никопол „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. 

9 453 516.04 лв. 720 478 лв. 25.11.2028 г. 

9 Чипровци „Мерки за създаване на условия за 

предотвратяване и бърза реакция при 

наводнения в Чипровци и Болевац“ 

ПТГС „България - Сърбия“ 2014-2020 г. 

553 388.74 лв. 434 255 лв. 25.11.2019 г. 

10 Гоце Делчев „Подкрепа на социалните предприятия 

и насърчаване на заетостта“ 

ПТГС „Гърция – България“ 2014-2020 г. 

657 194.03 лв. 505 989 лв. 25.11.2019 г. 

11 Сунгурларе „Съвместни действия за борба с 

пожарите" 

ПТГС „България - Турция“ 2014-2020 г. 

441 600.13 лв. 220 000 лв. 25.10.2019 г. 

12 Белово „Развитие на социалното 

предприемачество за подобрен достъп 

до заетост на уязвими групи в община 

Белово.“ 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020 г.“ 

258 594.34 лв. 51 719 лв. 25.11.2019 г. 

13 Белово „Разкриване на Център за социална 

рехабилитация и интеграция на лица в 

неравностойно положение и техните 

семейства в община Белово“ 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 

2020 г.“ 

345 550.37 лв. 83 514 лв. 25.07.2019 г. 
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