
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.08.2017 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 Карнобат Проект 1 “Повишаване на енергийната 

ефективност на публични общински 

сгради от образователната 

инфраструктура в град Карнобат“ 

Проект 2  “Повишаване на 

енергийната ефективност на публични 

административни сгради в град 

Карнобат“ 

Проект 3  „Повишаване на 

енергийната ефективност на сграда на 

Народно читалище „Димитър Полянов 

– 1862 г.“, град Карнобат“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

741 048.54 лв. 

 

 

896 887,08 лв. 

 

 

643 956.27 лв. 

 

 

 

 

1 306 000 лв. 

25.08.2018 г. 

2 Елхово Повишаване на енергийната 

ефективност на 3 броя жилищни 

сгради в град Елхово 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

393 463.30 лв. 246 116 лв. 25.05.2018 г. 

3 Елхово Повишаване на енергийната 

ефективност на сградите на 

общинската културна инфраструктура 

в град Елхово 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 163 263.06 лв. 577 160 лв. 25.05.2018 г. 

4 Елхово Повишаване на енергийната 

ефективност на сградите на общинска 

администрация в град Елхово 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 169 964.45 лв. 461 505 лв.  25.06.2018 г. 

5 Мадан За по-активна, ефективна и устойчива 

социална политика, чрез иновативност 

на социалните модели, прилагани в 

община Мадан 

Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. 

499 999.06 лв. 100 000 лв. 25.07.2018 г. 
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6 Монтана Обновяване на паркове, зелени 

пространства и улици 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

6 289 510.63 лв. 1 470 371 лв. 25.12.2018 г. 

7 Монтана 
Комплексен подход за ромско 

включване в община Монтана 

„Българо-швейцарска програма за 

сътрудничество за намаляване на 

икономическите и социалните различия в 

рамките на разширения ЕС“ 

1 537 809 лв. 

*Бюджет на 

община Монтана 

114 615 лв. 25.08.2018 г. 


