
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.06.2020  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 Перник „Интегриран градски транспорт на град 

Перник“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

10 216 495 лв. 500 000 лв. 25.06.2030 г. 

2 Варна „Подготовка и изпълнение на проект за 

развитие на инфраструктурата за 

отпадъчни води в агломерация к.к. 

"Златни пясъци", Община Варна“ 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

37 150 155.07 

лв. 

1 235 000 лв. 25.12.2027 г. 

3 Средец „Популяризиране на културния 

туризъм в Пехливанкьой и Средец“ 

ПТГС „България-Турция 2014-2020 г.“ 

481 433.61 лв. 

*бюджет на 

община Средец 

270 130 лв. 25.03.2021 г. 

4 Средец „ЕКО лаборатории за устойчивост на 

защитени местности и крайбрежна 

околна среда“ 

ПТГС „България-Турция 2014-2020 г.“ 

336 624.69 лв. 

*бюджет на 

община Средец 

166 836 лв. 25.03.2021 г. 

5 Средец „Древен шепот – креативен отзвук“ 

ПТГС „България-Турция 2014-2020 г.“ 

527 946,05 лв. 

*бюджет на 

община Средец 

282 525 лв. 25.03.2021 г. 

6 Аврен „Рехабилитация на част от уличната 

мрежа в селата Приселци, Близнаци и 

Аврен, община Аврен“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

1 184 045.20 лв. 604 397 лв. 25.06.2021 г. 

7 Девин „Реконструкция на улична мрежа в град 

Девин, община Девин” 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

1 064 887.40 лв. 185 541 лв. 25.04.2021 г. 

8 Септември „Ремонт, оборудване и обзавеждане на 

административна сграда, находяща се в 

УПИ III – за административни нужди в 

квартал 91, в която се предоставят 

1 154 751.02 лв. 480 827 лв. 25.06.2021 г. 
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обществени услуги, с цел подобряване 

на нейната енергийна ефективност в гр. 

Септември, община Септември“ 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 


