
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 29.04.2020  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 Горна 

Оряховица 

"Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Горна Оряховица" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 724 239.83 лв. 402 420 лв. 25.04.2021 г. 

2 Казанлък „Светът на траките“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

6 735 429.83 лв. 4 379 000 лв. 25.04.2022 г. 

3 Петрич „Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство в училища и детски 

градини в град Петрич“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

5 642 961.43 лв. 558 547 лв. 25.12.2020 г. 

4 Петрич 

/рамково/ 

Проект 1 „Реконструкция и 

рехабилитация на съществуващи улици 

и тротоари в село Първомай, община 

Петрич“ 

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. 

1 407 788.50 лв. 

 

 

584 609.96 лв. 

994 134 лв. 25.11.2020 г. 

5 Враца „Обновяване и модернизиране на 

пешеходната зона в централната 

градска част на гр. Враца“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

6 893 110.97 лв. 1 378 622 лв. 25.04.2021 г. 

6 Враца „Интегриран проект за воден цикъл на 

град Враца – II-ра фаза“ 

ОП „Околна среда  2014 – 2020 г“ 

114 506 125.63 

лв. 

3 600 000 лв. 25.04.2021 г. 

4 000 000 лв. 25.04.2030 г. 
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7 Тутракан "Инвестиционен проект за изграждане 

на ГПСОВ и доизграждане на 

канализационна мрежа в гр. Тутракан" 

ОП „Околна среда  2014 – 2020 г“ 

32 347 993.80 

лв. 

4 000 000 лв. 25.04.2035 г. 

8 Тутракан "Съвместно доброволчество за по-

безопасен живот" 

ПТГС „Румъния-България 2014-2020 г.“ 

1 064 746.54 лв. 

*бюджет на 

община Тутракан 

461 341 лв. 25.04.2022 г. 

9 Свиленград "Зелени урбанизирани територии – по-

добро място за живеене" 

ПТГС „Гърция-България 2014-2020 г.“ 

1 061 000.65 лв. 

*бюджет на 

община 

Свиленград 

622 740 лв. 25.11.2021 г. 


