
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 31.08.2020  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 Асеновград 

/рамков/ 

Проект 1 –  "Проект за рехабилитация 

на водоснабдителната и 

канализационната мрежа с изграждане 

на ПСОВ за гр. Асеновград" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

Проект 2 –  "Втора комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане 

на компостиращи инсталации и на 

инсталации за предварително третиране 

на битови отпадъци" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

Проект 3 –  "Образователна 

инфраструктура - обновяване и 

внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на сградите на детски 

градини, модернизация на училища и 

рехабилитация на дворните им 

пространства" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 4 –  "Градска среда - 

благоустрояване на открити публични 

пространства в гр. Асеновград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

 

 

 

 

24 585 116,02 

лв. 

 

 

 

 

7 690 000 лв. 

 

 

 

 

25.08.2030 г. 

2 Враца „Нови възможности за възрастни и хора 

с увреждания в община Враца“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

2 234 995,89 лв. 450 000 лв. 25.06.2021 г. 

3 Свищов "Изграждане на социално жилище в 

град Свищов" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 200 000 лв. 570 000 лв. 25.12.2022 г. 
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4 Златоград 

/рамков/ 

Проект 1 –  "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилни жилищни сгради - 

"Станко и Даниел Пееви", "Орфей", 

"Мила" и блокове №174, №177, №189, в 

град Златоград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 2 –  "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилни жилищни сгради - 

"Анжерови", "Дарина", "Йосиф 

Кехайов", "Бочукови-Златоград", 

"Аристе", "Пролет" и блокове №178, 

"Белия дом", в град Златоград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 3 –  "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилни жилищни сгради - 

"Саралийски", "Пехливанови", 

"Хаджиеви", "Зюмбюл", "Сватеви" и 

блокове №190, №195 А, в град 

Златоград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

Проект 4 –  "Въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и обновяване на 

многофамилни жилищни сгради - 

"Ахрида 22", "Тракия", "Къща 

Виктория", "Велико Търново", "Раз 

Цвет", "Фамилна къща Чаушеви", 

"Синчец", "Братя Хъмчеви", 

"Гогаджови", "Фамилия Касабови" и 

"Текстилски блок", в град Златоград" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 682 508,02 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

617 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.08.2021 г. 

5 Казанлък "Интегриран градски транспорт на град 

Казанлък" - Етап 1 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

3 690 050,96 лв. 1 550 000 лв. 25.12.2021 г. 
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6 Мездра „Въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в една общинска сграда и 

четири многофамилни жилищни сгради 

в град Мездра“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 195 851,98 лв. 456 708 лв. 25.07.2021 г. 

192 640 лв. 25.07.2024 г. 

7 Любимец „Синергия между хората, културното и 

природното наследство в общините 

Любимец, Ивайловград и Орестиада“ 

 

ПТГС „Гърция-България 2014-2020 г.“ 

1 001 033,26 лв. 400 000 лв. 25.07.2022 г. 

8 Любимец "Зелени урбанизирани територии – по-

добро място за живеене" 

 

ПТГС „Гърция-България 2014-2020 г.“ 

339 103,57 лв. 150 000 лв. 25.01.2022 г. 

9 Сандански „Сцена за трансгранична култура” 

 

ПТГС „Гърция-България 2014-2020 г.“ 

1 476 972,89 лв. 600 000 лв. 25.07.2021 г. 

10 Димитровград "Съвместни дейности за 

възстановяване на привлекатолността 

на трансграничната зона /MORE 

ATTRACTIVE" 

 

ПТГС „България-Турция 2014-2020 г.“ 

481 653,79 лв. 187 000 лв. 25.08.2021 г. 

11 Бобов дол „Реконструкция, оборудване и 

обзавеждане на сградата на ОДЗ 

„Дружба“, кв. „Миньор“, гр. Бобов дол“ 

 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

1 532 418,70 лв. 153 721 лв. 25.07.2021 г. 


