
Проекти, които се изпълняват към 29.09.2021 г.   

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

договора 

Съфинансиране 
от община 
Костенец 

1. 

 

 

 
 
 
 
 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ  

 
 

 

 

Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане 2014-

2020 г., съфинансиран от Фонда за 
европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица (ОПХ, ФЕПНЛ), в 
резултат от инициативата на 

Европейската комисия за  преодоляване 
на последствията от кризата чрез 

механизма REACT-EU, чрез процедура за 
директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ 
BG05FMOP001-5.001  Операция „3.1 – 

Топъл обяд в условията на пандемията 
от COVID-19“ 

Топъл обяд в 
условията на 

пандемията от 
COVID-19, община 

Костенец” 
Дог. 

№BG05FMOP001-
5.001-0103-С03 

Основната цел на проекта е 
намаляване на броя на 

живеещите в бедност жители на 
община Костенец, чрез 

осигуряването на топъл обяд за 
хората, засегнати в най- висока 
степен от пандемията COVID-19 
и последиците от нея. Приготвя 

се топъл обяд за уязвими 
граждани, които поради бедност 

и продължителна социална 
изолация, в условията на криза, 

произтичаща от 
разпространението на COVID-19 

са в затруднение да осигурят 
сами прехраната си.  

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

Момин проход, с. Костенец, с. 
Пчелин (включително и курорт 

Пчелински бани) и с.  Горна 
Василица и се приготвя в базата 

на Домашен социален 
патронаж. 

01.01.2021- 
10.12.2021 г. 

44 193,60 лв. Няма 



2.  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА 

ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“, 
Процедура чрез директно предоставяне 

на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-6.002 

“ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  

Патронажна грижа 
+ в община 
Костенец 

Дог. 
№BG05M9OP001-

6.002-0014 

Целта на проекта е да се осигури 
подкрепа чрез предоставяне на 
патронажни грижи за възрастни 
хора и лица с увреждания чрез 

услуги в домашна среда, както и 
подкрепа за адаптиране на 

социалните услуги, делегирани 
от държавата дейности във 

връзка с разпространението на 
COVID-19. Предвижда се да 

бъдат обслужени минимум 44 
потребители от всички населени 

места в общината.  

04.01.2021- 
31.12.2021 г. 

96 687,36 лв. Няма 

3. 
  

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 
НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европа инвестира в селските райони 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014-2020 

РЕМОНТ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ 
НА ОБЩИНСКА 

СГРАДА В ГР. 
КОСТЕНЕЦ, 
ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ С ЦЕЛ 
ПОДОБРЯВАНЕ НА 

НЕЙНАТА 
ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ 
ДОГ. № 

BG06RDNP001-
7.008-0008-C01 

Предвидените дейности по 
проекта включват извършване 
на ремонт и реконструкция на 

сградата на Общинската 
администрация в гр. Костенец, 

упражняване на строителен и на 
авторски надзор.  

Конкретните цели са:  
Намаляване на разходите за 

енергия в административната 
сграда; повишаване качеството 

на енергийните услуги 
осветление и отопление, в 

сградата; постигане на 
устойчива, безопасна и достъпна 
за всички жители и посетители; 

осигуряване на комфортен и 
безопасен достъп на 

населението до места за 
административни услуги; 

опазване на околната среда, 
посредством намаляване на 

емисиите от парникови газове. 

04.12.2019 г. - 
04.12.2022 г. 

407 274,12 лв., 
от които 15% 
национално 

финансиране     
(61 091,12 лв.) 

няма 



4.  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ 

НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Европа инвестира в селските райони 

 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 
РАЙОНИ 2014-2020 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И 
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ 

НА УЛИЦИ В 
ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ, 
ДОГ. № 

23/07/2/0/00449 

Проектът се изпълнява в 3 
населени места и включва 

следните обекти:  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. 

13.03.2018 – 
13.06.2021 г. 

1 807 797,02 
лв., 

от които 15% 
национално 

финансиране     
(271 169,55 

лв.) 

няма 

5. 

 
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА 
СРЕДА 2014- 2020“ 

ПРОЦЕДУРА „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 

 Дог. 
№BG16M1OP002-

2.010-0036-С01 

 

 

Основните цели на проекта 
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 ще бъдат постигнати 
чрез техническата рекултивация 

на терена на депото, 
изграждане на система за 

мониторинг и др. 

Срок на изпълнение 
17 месеца - 

до 08.10.2021 г. 

 
1 799 209,15 

лв., 
от които  

1 529 327,78 
лв. е 

финансиране от 
Европейския 

фонд за 
регионално 
развитие и 

269 881,37 лв. 
национално 

финансиране     
(261 259,56 лв.) 

няма 



6. 

 
 
 
 
 

ИНИЦИАТИВА WIFI4EU 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  

 

ИЗГРАЖДАНЕ 

БЕЗПЛАТНА WIFI 

ИНФРАСТРУКТУРА 

В ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ 

Изграждане на външни и 
вътрешни точки за  безплатен 
WiFi достъп, намиращи се на 

следните открити обществени 
пространства: гр. Костенец – 

Амфитеатър, Паметник, стадион 
„Бенковски“; гр. Момин проход 

– Градски парк и централна 
градска част; село Костенец – 

площад и зелени площи в 
центъра на селото; Вили 

Костенец – Костенски водопад и 
площад 

Срок на изпълнение 
18 месеца – до юни 

2022г. 
15 000 Евро няма 

7. 
 

ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, 
ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И 
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 – 
2022 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ПРИСТРОЙКА КЪМ 

ФИЗКУЛТУРЕН 

САЛОН В СУ 

“СВ.КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ“, 

ГР.КОСТЕНЕЦ 

     Учениците от ОУ „Св. Кл. 
Охридски“ гр. Костенец се 

обучават на две смени. 
Предвиденото по проекта 

изграждане на пристройка с 
обособени четири нови класни 

стаи кореспондира пряко с 
целта на Националната 

програма за създаване на 
пълноценни условия за 

организация на учебния ден на 
едносменен режим с цел 

повишаване на качеството на 
образованието в общинските 

училища.  

07.09.2020 - 
31.12.2022 г. 

510 300,00 лв. няма 



8. 

 

 

 

 

Проект BG05SFOP001-2.014-0001 
„Въвеждане на общата рамка за оценка  

(CAF) в българската администрация“ 
2019-2021  

ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩАТА РАМКА ЗА 

ОЦЕНКА (CAF) В 

ОБЩИНСКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОСТЕНЕЦ 

Прилагането на CAF има за цел 
повишаване качеството на 

управление и организацията на 
работа на Общинската 

администрация на всички нива. 
Основна цел е също повишаване 

качеството на услугите и 
удовлетвореността на 

потребителите на 
административни услуги. Чрез 

прилагането на CAF, 
администрацията се развива по 

пътя на усъвършенстване на 
изпълнението. 

Декември 2021 г. Неприложимо няма 

9. 

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 

 


