
  

 
 
 
 
 
 
 
 

   
ПРОЕКТИ, ЧАКАЩИ ОДОБРЕНИЕ КЪМ 01.10.2019 г. 

 

№ ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ ИМЕ НА ПРОЕКТА ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 
СТОЙНОСТ 

НA ПРОЕКТА 

СЪФИНАНСИРАНЕ 
ОТ ОБЩИНА 
КОСТЕНЕЦ 

1. 

  
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европа инвестира в селските райони 

 

Ремонт и реконструкция 
на общинска сграда в гр. 

Костенец, община 
Костенец с цел 

подобряване на нейната 
енергийна ефективност 

Проектното предложение 
предвижда подобряване на 
енергийната ефективност в 

административната сграда в гр. 
Костенец, в която се помещава 

община Костенец. 

446 714,41 лв. няма 



2. 

 

Изпълнение на мерки по 
енергийна ефективност в 
ж.к. "Олимпиада", бл. 3 и 

бл. 8 и Кооперация 
"Първенец" 

Изпълнението на дейностите и 
мерките по енергийна 

ефективност по националната 
програма ще доведат до 

подобряване конструкцията на 
сградите, повишаване топлинния 

комфорт чрез саниране на 
външните ограждащи стени, 

смяна на дограмата, 
топлоизолация на покрива, 
намаляване разходите за 

електроенергия и като цяло 
създаване на условия за по-

добра жизнена среда. 

Подадени 
искания за 

сключване на 
договори за 

целево 
финансиране 

към 
Българската 

банка за 
развитие 

няма 

3. 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
"ОКОЛНА СРЕДА 2014-2020 Г." 

 

Изпълнение на 
демонстрационен проект 

за компостиране на 
отпадъци в община 

Костенец 

Проектното предложение е 
насочено към решаване на 

проблема с голямото количество 
био-отпадъци,  чрез 

предотвратяване на тяхното 
образуване посредством  
извършване на домашно 

компостиране на територията на 
община Костенец. Домашното 

компостиране ще бъде нов метод 
за управление на битовите 
отпадъци на местно ниво, 

използването на органичните 
отпадъци по този начин,  не само 
ще намали замърсяването, но ще 

подобри и качеството на живот 
чрез производството на 

органичен компост 

62 215,80 лв. няма 



 

4. 

 
Програма за конкурентоспособност на 
малките и средни предприятия (2014 – 
2020 г.) – COSME, изпълняван от 
Министерството на туризма. 

Дестинация: Минералната 
вода - здраве и красота 

Целта на проекта е 
популяризиране на здравен и 

балнео туризъм в община 
Костенец. В проекта са включени 
гр. Момин проход, к.к. Пчелински 

бани и вили Костенец. 

Неприложимо няма 


