Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.07.2019 г.

№

1

Община

Дупница

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

2 510 891 лв.

25.02.2020 г.

440 000 лв.

25.06.2020 г.

6 489 146.90 лв.

2 919 083 лв.

25.07.2020 г.

8 086 961
лв.*бюджет на

5 683 369 лв.

25.07.2020 г.

1 277 367 лв.

25.11.2020 г.

157 580 лв.

25.07.2021 г.

4 000 000 лв.

25.09.2021 г.

2 038 201 лв.

25.07.2024 г.

„Интегриран градски транспорт на град 6 943 911.82 лв.
Дупница“
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

2

Враца
/рамково/

Проект 1 “Нова възможност за деца и
младежи в община Враца – проект 1“
Проект 2 “Нова възможност за деца и
младежи в община Враца – проект 2“

815 049.67 лв.

751 499.99 лв.

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

3

Добрич

"Реконструкция и благоустрояване на
градската среда в Добрич"
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“

4

Добрич

„Подобряване на връзката с мрежата
TEN-T в трансграничния регион
Меджидия - Добрич"

община Добрич

ПТГС „Румъния – България 2014-2020 г.“

5

Балчик

„Синергия на природата и културата потенциал за развитие на
трансграничния регион“

1 466 827.78 лв.
*бюджет на
община Балчик

ПТГС „Румъния – България 2014-2020 г.“

6

Пазарджик

„Комбинирана процедура за
15 929 247.90
лв. *бюджет на
проектиране и изграждане на
община
компостиращи инсталации и на
Пазарджик
инсталации за предварително третиране
на битови отпадъци за общини: Батак,
Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера,
Пазарджик и Септември“
ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.07.2019 г.
7

Гълъбово

„Възстановяване и укрепване на
стената на яз. "Хайдушко кладенче" и
съоръженията към нея, находящ се в
землището на община Гълъбово, с цел
подобряване на нейното техническо и
експлоатационно състояние, защита на
техническа и социална инфраструктура,
както и повишаване защитата на
населението от наводнения“

998 963.08 лв.

199 792 лв.

25.06.2020 г.

3 053 346 лв.

835 698 лв.

31.07.2034 г.

2 155 668 лв.

25.04.2020 г.

372 838 лв.

25.07.2020 г.

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“

8

Брегово

„Реконструкция на водоснабдителна
система на община Брегово“
САПАРД

9

Петрич

4 311 336.02 лв.
„Реконструкция и/или рехабилитация
на общински пътища в община Петрич,
включително съоръженията и
принадлежностите към тях“
Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.

10 Костинброд

„Изграждане на възстановителен
център за деца с онкохематологични
заболявания“
Програма за развитие на селските райони
2014-2020 г.

4 469 358.46 лв.

