
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.08.2018  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 Берковица Проект 1: „Повишаване на енергийната 

ефективност на обществена сграда на 

общинската и държавната 

администрация, находяща се в гр. 

Берковица, пл. „Йордан Радичков" №4" 

Проект 2:  „Повишаване енергийната 

ефективност на общинската 

образователна инфраструктура в 

Община Берковица - ЦДГ „Звънче“, 

град Берковица“ 

Проект 3: „Повишаване на енергийната 

ефективност на сграда на държавната 

администрация – РУ Полиция 

Берковица, находяща се в гр. 

Берковица, пл. „Йордан Радичков“ № 

13“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

1 693 897,72 лв. 

 

 

 

1 043 184 лв. 25.06.2019 г. 

2 Кюстендил "Енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 500 000 лв. 1 203 213 лв. 25.06.2019 г. 

3 Велинград Внедряване на мерки за енергийна 

ефективност в административна сграда 

с адрес: град Велинград, ул. "Хан 

Аспарух" № 16“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

933 471.52 лв. 266 380 лв. 25.04.2019 г. 

4 Поморие Проект 1 „Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради намиращи се в 

гр.Поморие – 2“ 

Проект 2 „Повишаване на енергийната 

ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в гр.Поморие – 3“ 

2 986 776,45 лв. 722 975 лв. 25.06.2019 г. 
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ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

5 Петрич "Подобряване на градска среда в УПИ 

XLIV, кв. 53, отреден за „градски 

парк”" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

4 651 377,72 лв. 1 505 919 лв. 25.08.2019 г. 

6 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. 1 152 463 лв. 25.06.2019 г. 

7 Ботевград Проект 1 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

административната сграда на Община 

Ботевград“ 

Проект 2 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от 

културната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

Проект 3 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

Проект 4 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от 

държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

4 866 018,03 лв. 1 951 139 лв. 25.08.2019 г. 

8 Ботевград Проект 1 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ 

Проект 2 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ 

4 772 313,36 лв. 2 189 197 лв. 25.08.2019 г. 
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Проект 3 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“ 

Проект 4 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 4“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

9 Ботевград Проект 1 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

административната сграда на Община 

Ботевград“ 

Проект 2 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от 

културната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

Проект 3 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сгради от 

образователната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

Проект 4 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда от 

държавната инфраструктура на гр. 

Ботевград“ 

Проект 5 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 1“ 

Проект 6 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 2“ 

Проект 7 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 3“ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 148 379 лв. 

25.08.2028 г. 
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Проект 8 „Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в гр. 

Ботевград – етап 4“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

"ГПСОВ Ботевград, довеждаща и 

съпътстваща инфраструктура към нея" 

ОП „Околна среда  2007 – 2013 г.“ 

 

 

 

 

20 069 841,29 лв. 

10 Девин Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в жилищни сгради на 

територията на грд Девин" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

2 435 324,97 лв. 1 081 507 лв. 25.07.2019 г. 

11 Девин Проект 1 "Общностен център за деца и 

семейства в риск - гр. Девин" 

Проект 2 „Подкрепа на уязвими групи и 

членовете на техните семейства в 

община Девин“ 

ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-

2020 г.“ 

390 601,78 лв. 348 582 лв. 25.05.2019 г. 

12 Чепеларе „Интегриран подход за развитие на 

културни и природни обекти в 

Чепеларе, България и Просочани, 

Гърция” (INTEGRA_TOUR)“ 

ПТГС „Гърция – България 2014-2020 г.“ 

1 108 145,05 лв. 

*бюджет на 

община Чепеларе 

620 121 лв. 25.07.2019 г. 


