
Проекти, подадени за финансиране към 01.08.2018 г.

1.

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 

ПРСР, процедура 

BG06RDNP001-7.008 – 

Енергийна ефективност 

„Реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или 

обзавеждане на общински 

сгради, в които се 

предоставят обществени 

услуги, с цел подобряване 

на тяхната енергийна 

ефективност“ 

Ремонт и реконструкция на 

сградата на Общинска 

администрация  в гр. 

Костенец, община Костенец с 

цел подобряване на нейната 

енергийна ефективност

Проектното предложение предвижда 

реализиране на мерки за подобряване на 

енергийната ефективност (подмяна на 

дограма, осветление, отопление) на 

административната сграда на  община 

Костенец. 

446 714,41 лв. няма

СъфинансиранеИме на проекта№
Стойност нa 

проекта
Източник на финансиране Цели на проекта



2.

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 

ПРСР, процедура 

BG06RDNP001-7.006 – 

Площи  „Изграждане и/или 

обновяване на площи за 

широко обществено 

ползване, предназначени за 

трайно задоволяване на 

обществените потребности 

от общинско значение“ 

Обновяване на площи за 

широко обществено ползване 

в град Костенец, град Момин 

проход и село Костенец, 

община Костенец

Целта на проекта е подобряване 

привлекателността и качеството на живот, 

подобряване възможностите за игра и 

занимания на открито на подрастващото 

поколение, създаване на благорпиятна 

среда, която отговаря на високи естетически 

критерии. Предвижда се изграждане на две 

площадки за отдих и игра в гр. Костенец и 

село Костенец, както и закупуване на нови 

съоръжения и подобряване на атракциите в 

централните части на гр. Костенец, гр. 

Момин проход, село Костенец

749 442,74 лв. няма

3.

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.

няма



4.

                                                                                                             

Програма за трансгранично 

сътрудничество по 

Инструмента за 

предприсъединителна 

помощ България - Сърбия 

2014-2020                                  

Изграждане на 

мултифункционален 

рекреационен комплекс - 

Младежи за спорт.

Проектът предвижда изграждане на тенис 

корт в гр. Костенец и провеждане на тенис 

турнир, ремотни дейности и детски фестивал 

в НЧ "Прогрес 1907". Партньор по проекта е 

Спортния съюз на гр. Ниш 

572059,63 лв. 

Частта от 

бюджета за 

община Костенец, 

PP2

няма

5.

                                                                                                                                                                                

Програма за трансгранично 

сътрудничество по 

Инструмента за 

предприсъединителна 

помощ България - Сърбия 

2014-2020

Повишаване на туристическата 

привлекателност на общините 

Костенец и Нишка Баня

Основни дейности по проекта са ремонт и 

реконструкция на ул. Самуил, Вили Костенец 

и доставка и монтаж на ски влек на писта в 

курорта. 

582 997,30 лв. 

Частта от 

бюджета за 

община Костенец, 

Водещ партньор

няма






