
Проекти, които се изпълняват към 01.05.2020 г.  
 

№ Източник на финансиране Име на проекта Цел на проекта 
Продължи 

телност 
Стойност на 

договора 

Съфинансиране 
от община 
Костенец 

1. 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ  

 

ПРОЕКТ“ЦЕЛЕВО 
ПОПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ 

ОБЯД В ОБЩИНА 
КОСТЕНЕЦ“,  

ДОГ.№ФС-01-0518/ 
29.04.2020г. 

ФИНАНСИРАН ПО 
ПРОГРАМА „ЦЕЛЕВО 

ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ 
ОБЯД ДО ДОМА В 

УСЛОВИЯТА НА 
ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ 

2020 г.”  
 

Проектът има за цел да подпомогне 
жителите на община Костенец в 

неравностойно социално положение, 
чрез осигуряване на топъл обяд. 

Топлият обяд се предоставя на 80 
човека от гр. Костенец, с. Костенец, 

гр.Момин проход, с.  Горна Василица, с. 
Пчелин и курорт Пчелински бани и се 

приготвя в базата на Домашен социален 
патронаж. 

01.05.2020г. - 
19.06.2020г. 

7 656,00 лв няма 

2. 

 
 
 
 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО  
ПОДПОМАГАНЕ  

МЕХАНИЗЪМ ЛИЧНА 
ПОМОЩ, СОЦИАЛНА 
УСЛУГА „АСИСТЕНТ”  

Проектът има за цел да отговори на 
нуждите на крайните бенефициенти - 

лица с 90 и над 90 % увреждания и деца 
с увреждания, с невъзможност в 

обслужването. Ползвателите получават 
ежедневни грижи в семейна среда и 
помощ.  По Механизма, за първото 

тримесечие на 2020г. средно 67 човека 
са потребители и 67 човека 

изпълнители. 

три  години 

Средно за 
първото 

тримесечие на 
2020г:  

 47 400лв./мес 

няма 



3. 
 

 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европа инвестира в селските райони 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИ ПЪТ SFO 

1370 /I-8/ КОСТЕНЕЦ - 
С.КОСТЕНЕЦ - 

ЛЕТ.КОСТЕНЕЦ - УЧАСТЪК 
ОТ КМ 0+000 ДО КМ 

9+000  

Общата цел на проектното 
предложение е да се повиши 
качеството на живот в община 

Костенец, чрез реконструкция на 
съществуващата общинска пътна мрежа 
и по-конкретно пътя от гр. Костенец до 

Вили Костенец , както и съоръженията и 
тротоарите към него.  

Проекта предвижда реконструкция и 
рехабилитация на SFO 1370 /I-8/ 

Костенец – с. Костенец – лет. Костенец, 
в това число на платната за движение в 

и извън населените места, на банкетите, 
тротоарите и аварийните площадки, 
възстановяване на съществуващи и 
изграждане на нови отводнителни 

бетонови улеи, облицоване на 
съществуващи земни  

качества на общинската окопи и 
почистване на водостоци. 

Реализацията на проекта ще доведе до 
подобряване на транспортно-

експлоатационните пътна мрежа между 
населените места и респективно на 

комфортен и безопасен пътно-
транспортен достъп до основни услуги 

за населението и икономиката в 
община Костенец 

01.12.2020 г. 

5 782 729,54 
лв. 

От които 85% е 
финансиране 

от ЕЗФРСР 
(4 915 320,11 

лв.) и 15% 
Национално 
финансиране     
(867 409,43 

лв.) 

няма 



4. 

 

 
 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европа инвестира в селските райони 

 

ПОДОБРЯВАНЕ 
МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА 

ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И 
МЕТОДИЙ", ГР. 

КОСТЕНЕЦ  

Проектът цели да се подобри 
материалната база на училището, чрез 
благоустрояване на двора и спортното 

игрище и подобряване топлинния 
комфорт в сградата чрез нова 

отоплителна инсталация. 

01.12.2020 г. 

1 165 349,83 
лв. 

От които 85% е 
финансиране 

от ЕЗФРСР 
(990 547,36 
лв.) и 15% 

Национално 
финансиране     
( 174 802,47 

лв.). 

няма 

5. 

 

 
 
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европа инвестира в селските райони 

 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА 

УЛИЦИ В ОБЩИНА 
КОСТЕНЕЦ  

Проектът ще се изпълнява в 3 населени 
места: гр. Костенец, гр. Момин проход и 

с. Костенец. В заявлението за 
кандидатстване са включени 6  улици и 
1 мост: ул. "Родопи", ул."Кокиче" и мост 

на ул."Здравец" в гр. Костенец; 
ул."Ружа"в гр. Момин проход и ул."Иван 
Вазов", ул."Мусала", ул."Хан Аспарух" в 

с. Костенец. 

13.03.2021 г. 

1 809 143,25 
лв. 

От които 85% е 
финансиране 

от ЕЗФРСР 
(1 537 771,76 

лв.) и 15% 
Национално 
финансиране     
( 271 371,49 

лв.). 

няма 



6. 

ИНИЦИАТИВА WIFI4EU 
НА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ  

 

ИЗГРАЖДАНЕ 
БЕЗПЛАТНА WIFI 

ИНФРАСТРУКТУРА В 
ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

Изграждане на външни и вътрешни 
точки за  безплатен WiFi достъп, 

намиращи се на обществени места в 
община Костенец. 

18 месеца 15 000 Евро няма 

7. 
ФОНДАЦИЯ "НАУКА ЗА 

ПРИРОДАТА" 

 

ПРОЕКТ LIFE17 
NAT/BG/000602  

„ЖИВОТ ПОД ЕДИН 
ПОКРИВ”  

Основните цели, които си поставя са: 
повишаване на обществената 
осведоменост, намаляване на 

основните заплахи и изграждане на 
капацитет за защита на прилепите и 

природата в България. Община 
Костенец е партньор по проекта. 

юни 2023 г. Неприложимо няма 

8. 

  
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 

Целта на проекта  е насърчаване на 
социалното приобщаване и повишаване 

качеството живот в гр. Костенец и 
общината като цяло, чрез подобряване 
на материалната база и осигуряване на 

здравословна и безопасна среда на 
населението. Предвидените дейности 

по проекта са: Извършване на ремонт и 
реконструкция на сградата на 

общинската администрация с цел 
подобряване на енергийната й 

04.12.2019 г. - 
04.12.2022 г. 

411 391,20 
лева 

От които 85% е 
финансиране 

от ЕЗФРСР (349 
682,69 лв.) и 

15% 
Национално 
финансиране     
61 708,51 лв.). 

няма 



 ефективност, упражняване на 
строителен и на авторски надзор и 

извършване на консултантски услуги по 
управление на проекта. 

Конкретни резултати при изпълнението 
на проекта са:  Намаляване на 

разходите за енергия в 
административната сграда на Община 
Костенец; повишаване качеството на 

енергийните услуги осветление и 
отопление, в сградата; постигане на 
устойчива, безопасна и достъпна за 

всички жители и посетители; 
подобряване на техническата 

материална инфраструктура в община 
Костенец; осигуряване на комфортен и 
безопасен достъп на населението до 

места за административни услуги; 
опазване на околната среда, 

посредством намаляване на емисиите 
от парникови газове. 

9. 

 

 
 

ПРОГРАМА ЗА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ НА 

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
(2014 – 2020 Г.) – COSME, 

ИЗПЪЛНЯВАН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО 
НА ТУРИЗМА. 

EDEN 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. 
2019 год. Няма Няма 



10.  

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ „ЧИСТА 
ОКОЛНА СРЕДА-2020г.“ 

СПОРТ И ИГРА В ЧИСТА 

ОКОЛНА СРЕДА 

ГР.КОСТЕНЕЦ 

С реализирането на проекта ще бъде 
дадена възможност на подрастващото 
поколение на община Костенец да се 

грижи и поддържа всекидневно за 
площадката разположена в центъра на 
гр. Костенец, ул. „Д-р Петър Берон” , в 

която са вложили труд и сърце за 
възстановяването й. Предвидено е 

инсталиране на комбинирано детско 
съоръжение за баланс и скейт рампа. 

 
 

30.11.2020год. 9 865,92лв. няма 

11. 

 

 
 
 

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПА ЗА 
ЗАКРИВАНЕ, ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРА 

BG16M1OP002-2.010 

 
 
 
 

  

ЗАКРИВАНЕ И 

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕПО 

ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ 

ОТПАДЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

                                                                                                                                                                                                                                         

Основните цели на проект „Закриване и 

рекултивация на депо за твърди битови 

отпадъци на територията на Община 

Костенец“ включват подобряване на 

екологичните характеристики на 

района, предотвратяване на 

отрицателните въздействия върху 

компонентите на околната среда и 

произтичащите от тях рискове за 

здравето на населението. Целите на 

проекта ще бъдат постигнати чрез 

техническата рекултивация на терена на 

депото - основна дейност на проекта. 

23.04.2021год. 

 
1 799 209,15 

лева 
От които 85% е 
финансиране 

от 
Европейския 

фонд за 
регионално 

развитие 
(1 529 327,78 

лв.) и 15% 
Национално 
финансиране     

269 881,37 
лв.). 

няма 

 

 


