
Одобрени искания за кредит от фонд ФЛАГ на заседание на СД на 08.10.2020  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 Свищов "Подобряване и реновиране на градска 

среда ул. "Патриарх Евтимий" и ж.к. 

"Симеон Ванков" в град Свищов" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 338 170 лв. 755 000 лв. 25.05.2022 г. 

2 Малко 

Търново 

/рамков/ 

Проект 1  „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

административна сграда на УПБЗН гр. 

Малко Търново и многофамилни 

жилищни сгради на територията на гр. 

Малко Търново“ 

Проект 2  „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на две 

многофамилни жилищни сгради в к-с 

"Майор Вишняев", гр. Малко Търново“ 

Проект 3 „Реконструкция, 

модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на 

многофамилна жилищна сграда в к-с 

"Майор Вишняев" на територията на 

гр. Малко Търново“ 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

 

 

 

 

 

2 643 154,35 лв. 

 

 

 

 

 

1 679 914 лв. 

 

 

 

 

 

25.09.2021 г. 

3 Плевен  "Развитие на интегриран градски 

транспорт - гр. Плевен" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

15 987 519,62 

лв. 

2 450 000 лв. 25.09.2021 г. 

4 Девин "Въвеждане на енергоефективни мерки 

на сгради на територията на община 

Девин" 

ОП „Региони в растеж 2014 – 2020 г“ 

1 007 657,30 лв. 205 814 лв. 25.06.2021 г. 
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5 Гълъбово "Закриване и рекултивация на 

общинско депо за неопасни /битови и 

строителни/ отпадъци, находящо се в 

ПИ № 000373 в землището на 

гр.Гълъбово" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

2 257 930,24 лв. 900 000 лв. 25.09.2021 г. 

6 Бургасбус 

ЕООД 

"Подобряване качеството на 

атмосферния въздух в община Бургас 

чрез модернизация на обществения 

транспорт" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

82 043 674,80 

лв. 

7 374 000 лв. 25.02.2024 г. 

7 Поморие "Рекултивация на общинско депо за 

битови отпадъци, находящо се в 

землището на с. Каменар, община 

Поморие" 

ОП „Околна среда 2014 – 2020 г“ 

3 493 631,98 лв. 1 737 450 лв. 25.09.2021 г. 

8 Поморие "Реконструкция на обект: Общински 

път BGS1149/III906, Каблешково - 

Бургас, Каменар - Поморие" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

6 804 995,90 лв. 303 065 лв. 25.09.2021 г. 

9 Септември "Основен ремонт на сградата на 

Народно Читалище "Серафим Янакиев 

Червенко 1933" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

429 272,10 лв. 214 436 лв. 25.09.2021 г. 

10 Сапарева баня "Ремонт и модернизация на ОДЗ "Света 

Анна", община Сапарева баня" 

Програма за развитие на селските райони 

2014-2020 г. 

1 919 039,67 лв. 800 000 лв. 25.07.2021 г. 


