
 

Проекти, чакащи одобрение към 01.05.2020 г.  
 

№ Източник на финансиране Име на проекта Цел на проекта 
Стойност на 
проектното 

предложение 

1. 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ 

ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

 

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. 

2. 

 
 

 
 

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 

62 215,80 лв . 



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 
2014 -2020 Г." 

 
 

подобри и качеството на живот чрез производството на 

органичен компост 

3. 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 
ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ 

BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” 

„Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с 

увреждания в община 

Костенец” 

Предвид ситуацията в Република България и 

разпоредбите за ограничаване движението на хора е 

необходимо да се създадат условия за осигуряване на 

жизнено важни продукти за населението на общината с 

цел неговата защита. 

Чрез изпълнение на дейностите по процедурата ще се 

подкрепят мерките по време на въведеното извънредно 

положение на територията на общината, чрез 

осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда с цел 

ограничаване контактите между хората, като бъдат поне 

74 лица, които са застрашени в най-голяма степен от 

COVID-19. 

120 990,00лв. 

 


