
Проекти, които се изпълняват

1.
Програма за трансгранично 

сътрудничество по 

Инструмента за 

предприсъединителна 

помощ България - Сърбия 

2014-2020

                                                                                                                                                                                                                                         

Проект № СВ007.1.31.217 

"Управление на риска в 

трансграничния регион"

Подобряване на съвместното 

управление на риска в трансграничния 

регион на общините на Нишка Баня и 

Костенец. По проекта ще бъдат 

доставени оборудване и техника  за 

бърза и ефективна реакция при 

аварийни ситуации.

18 месеца                               

( до 22.05.2018 г.)

580 185,9 лв.,                               

Частта от бюджета за 

Проектен партньор 2, 

община Костенец

няма

2.

Агенция за социално 

подпомагане

Осигуряване на топъл обяд 

в община Костенец, с  

регистрационен №  

BG05FMOP001-3.002-0065-

C01 

Проектът има за цел да подпомогне 

жителите на община Костенец в 

неравностойно социално положение, 

чрез осигуряване на топъл обяд. 

Топлият обяд се предоставя на 60 

човека от гр. Костенец, с. Костенец и с.  

Горна Василица и се приготвя в базата 

на Домашен социален патронаж.

13.06.2016г. - 

31.12.2019г.
135 982,44 лв. няма

СъфинансиранеИме на проекта№ Продължителност Стойност на договораИзточник на финансиране Цел на проекта



3.

Оперативна програма 

Развитие на човешките 

ресурси 2014-2020

Независим живот в община 

Костенец

Проектът има за цел да отговори на 

нуждите на крайните 

бенефициенти - лица с 

увреждания, деца с увреждания и 

лица над 65 години, с 

невъзможност в обслужването,  

като им осигури по-достъпни 

условия и продължаване ползване 

на услугата "домашен помощник" 

"социален асистент" и "личен 

асистент". Ползвателите получават 

ежедневни грижи в семейна среда 

и помощ

ПМС № 137/05.07.2017 

г. до 31.12.2017 г. за 

предоставяне на 

социалните услуги 

"личен асистент", 

"социален асистент" и 

"домашен помощник"

Средно месечно             

29 659,42 лв.
няма

4.

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 

ПРСР

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. 

01.12.2020 г. 5 863 706,45 лв. няма

5.

Програма за развитие на 

селските райони 2014-2020 

ПРСР

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 сгарадата чрез нова 

отоплителна инсталация.

01.12.2020 г. 1 165349,83 лв. няма

6.

Национално сдружение на 

общините на Република 

България

"Повишаване на 

информираността за 

Българското 

председателство на Съвета 

на Европейския съюз 2018 в 

община Костенец".

Популяризиране на Българското 

председателство на Съвета на ЕС и 

повичаване информираността на 

гражданите на община Костенец за ЕС. 

Партньори на проекта са: СУ "Св. 

Климент Охридски" и ПГ "Георги Сава 

Раковски"

  01.01.2018г. -                                                 

31.05.2018г.
2 996,10 лв. 491,80 лв.


