
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 29.05.2019  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 Разград "Паркоустрояване на зелените 

площи в кв. "Орел", град Разград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 948 844,51 лв. 968 448 лв. 25.03.2020 г. 

2 Белово „Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци за 

общини: Батак, Белово, Брацигово, 

Лесичово, Пещера, Пазарджик и 

Септември“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

2 103 374 лв. 

*бюджет на 

община Белово 

668 859 лв. 25.05.2020 г. 

231 141 лв. 25.05.2024 г. 

3 Свиленград “Изграждане на компостираща 

инсталация за разделно събрани зелени и 

биоразградими отпадъци - община 

Свиленград“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г.“ 

3 564 395,85 лв. 1 312 020 лв. 25.08.2020 г. 

4 Септември 

/рамково/ 

Проект 1 „Подкрепа за прилагане на 

мерки за енергийна ефективност в 

общинска образователна 

инфраструктура в градските 

агломерации, за сградите, собственост 

на община Септември - СОУ „Христо 

Ботев” гр. Септември; СОУ „Христо 

Смирненски“, гр. Септември; ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, гр. Ветрен; ОУ 

„Хр. Ботев“, с. Семчиново; ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, с. Ковачево; ОУ „Хр. 

Ботев“, с. Карабунар; ОДЗ „Червена 

шапчица” гр. Септември” 

 

 

 

2 669 170,69 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742 436,30 лв. 

 

 

 

 

 

25.05.2024 г. 
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ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

Проект 2 „Подобряване на водния цикъл 

на гр. Септември“ 

ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ 

 

 

9 018 280,51 лв. 

 

 

 

5 Септември "Реконструкция и рехабилитация на 

част от съществуващата улична 

мрежа, тротоари, съоръжения и 

принадлежности към тях в община 

Септември, област Пазарджик" 

Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. 

2 275 576,14 лв. 1 062 650 лв. 25.10.2019 г. 

6 Септември „Реконструкция и благоустрояване на 

прилежащото дворно място към СОУ 

„Христо Ботев”“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014 – 2020 г. 

1 029 997,21 лв. 506 880 лв. 25.10.2019 г. 


