
Проекти, които се изпълняват към 01.10.2019 г.  
 

№ Източник на финансиране Име на проекта Цел на проекта 
Продължи 

телност 
Стойност на 

договора 

Съфинансиране 
от община 
Костенец 

1. 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ  

 

Осигуряване на топъл 
обяд в община Костенец, 

с  регистрационен №  
BG05FMOP001-3.002-

0065-C06 

Проектът има за цел да 
подпомогне жителите на 

община Костенец в 
неравностойно социално 

положение, чрез осигуряване 
на топъл обяд. Топлият обяд 

се предоставя на 65 човека от 
гр. Костенец, с. Костенец и с.  
Горна Василица и се приготвя 

в базата на Домашен 
социален патронаж. 

13.06.2016г. - 
30.04.2020г. 

141 947,19 лв. няма 

2. 

 
 
 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО  
ПОДПОМАГАНЕ  

Предоставяне на 
социални услуги "личен 

асистент", "социален 
асистент" и "домашен 
помощник" 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 продължително ползване 

на социални услуги.  
Ползвателите получават 

ежедневни грижи в семейна 
среда и помощ. С натрупване 
потребителите са 112 човека, 

а изпълнителите 79.  

ПМС № 
344/21.12.2018 

г.  на 
Министерски 

съвет  за 
изпълнението 
на държавния 

бюджет на 
Република 

България за 
2019 г. и ПМС 

№180/18.07.201
9 г. до 

31.12.2019 г.  

34 577,00 
лв./месечно 

няма 



3. 

 
 
 
 

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, 15 човека са 
потребители и 15 човека 

изпълнители. 

три  години 
9 000,00 

лв./месечно 
няма 

4. 

 

„САНИРАНЕ И ОСНОВЕН 
РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ 

БЛОК- СОЦИАЛЕН 
ПАТРОНАЖ, ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ, КВ. 84, 
ПАРЦЕЛ XXVII” 

Основен ремонт на зала за 
хранене, санитарни 

помещения и предверия. 

03.07.  – 
29.11.2019 г. 

29 764,18 лв. 
 

2 976,42 лв. 



5. 

 

 
 

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.  

01.12.2020 г. 

5 863 706,45 
лв. 

От които 85% е 
финансиране 

от ЕЗФРСР 
(4 984 150,48 

лв.) и 15% 
Национално 
финансиране     
( 879 555,97 

лв.) 

няма 

6. 

 

 
 

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 



7. 

 

 
 

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 

8. 

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 

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 

 


