
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 30.08.2019  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 "Ремонт, обновяване на материално-

техническата база и мерки за енергийна 

ефективност в образователните 

институции на територията на гр. 

Разград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

9 897 137.19 лв. 6 262 071 лв. 25.08.2020 г. 

2 Кърджали "Обновяване и реконструкция на 

образователни обекти в град 

Кърджали" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

13 863 49.07 лв. 3 442 658 лв. 25.08.2020 г. 

3 Видин „Подобряване на състоянието на 

образователната инфраструктура в град 

Видин“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

16 919 040.98 

лв. 

2 500 000 лв. 25.07.2020 г. 

4 Видин „Основна реконструкция на централна 

пешеходна зона“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

11 954 145.37 

лв. 

3 682 045 лв. 25.07.2020 г. 

5 Монтана „Модернизиране на образователна 

инфраструктура в областта на 

предучилищното и училищното 

образование“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“ 

8 674 723.59 лв. 500 000 лв. 25.08.2020 г. 

6 Лясковец 
„Приказки за култура, история и 

природа“  

Акроним: TALES 

ПТГС „Румъния – България 2014-2020 г.“ 

1 176 140.36 лв. 

*бюджет на 

община Лясковец 

427 659 лв. 25.08.2020 г. 
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7 Балчик „Подобряване на връзката на третични 

възли Мангалия и Балчик до TEN-T 

инфраструктура“ 

ПТГС „Румъния – България 2014-2020 г.“ 

 

6 971 441.78 

лв.*бюджет на 

община Балчик 

5 184 058 лв. 25.03.2021 г. 

129 085 лв. 25.07.2021 г. 

8 Септември „Ремонт, реконструкция и 

пристрояване на сградата на народно 

читалище „Будители-2004“" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

458 304 лв. 229 070 лв. 25.08.2020 г. 

9 Септември „Основен ремонт на сградата на 

Народно Читалище "Отец Паисий - 

1910" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

428 401.37 лв. 213 057 лв. 25.08.2019 г. 

10 Септември „Изграждане на ново строителство в 

рамките на контура на 

съществуващата сглобяема сграда на 

народно читалище „Пробуда-1935” 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

310 063.21 лв. 152 821 лв. 25.08.2020 г. 


