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Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със 

Закона за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.  

Общинският план за развитие на община Костенец (2014-2020) г. , като стратегически 

документ, обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво,  с 

ясно дефинирана визия - „Община Костенец – район за интензивно развитие на 

земеделието и преработвателната промишленост, базиран на местни ресурси, традиции и 

трансгранично сътрудничество“, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, 

свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и 

устойчиво и интегрирано развитие.  

Заложените в плана приоритети обхващат 7-годишния период от 2014 до 2020 г.  

Съгласно чл.34  от  Закона за регионалното развитие оценката съдържа: 

- оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на 

резултатите; 

- оценка на общото въздействие; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

- изводи и препоръки относно провеждането на политиката за 

регионално и местно развитие. 

 

1.Използвани методи 

Процесът по подготовка, разработване и одобряване на оценката за изпълнението 

на Общинския план за развитие на Община Костенец (2014-202) г. се състои от следните 

четири основни етапа: 
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2. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 

 

1.1.  Население на община Костенец 

Към края на 2014  г. в община Костенец броят на населението по данни от 

електронния регистър НБДН възлиза на 13 210  по постоянен адрес, а в края на 2020 г. 

населението на общината по постоянен адрес е 12 244 лица. С очертаните тенденции на 

намалението на броя на населението за страната и за Софийска област, община Костенец 

не попада в групата на  обезлюдяващите се общини. При отделните населени места обаче 

са налице съществени различия в процеса на обезлюдяване.  

 

Общината се характеризира с отрицателен естествен и механичен прираст. 

Механичният прираст е със стойности, по-благоприятни от средните за страната и 

Софийска област , но те не могат да компенсират отрицателния естествен прираст. 

Родените  през 2014 година са 85 деца, а починали през 2014 година са 255 лица. Родените 

през 2020 година са 89 деца, а починалите през 2020 година са 222 лица. 

Териториалното разпределение на населението по населени места показва, че към 60%  

от него живее в гр. Костенец.  

По отношение на възрастовата структура на населението, съпоставката между 

отделните възрастови групи показва, че за сметка на контингента от населението в 

трудоспособна възраст нараства този в над трудоспособна възраст, т.е. налице е  изразен 

процес на продължаващо застаряване на населението. Този процес на остаряване е по-

силно изразен при населението в селата. 

 

1.2. Икономика. 

В икономическо отношение община Костенец заема определено място социално-

икономическия комплекс на Софийска област. Икономическият сектор до голяма степен 

съответства на възможностите на общината и на влиянието на външните и вътрешни 

фактори.  

В секторната структура на икономиката  с относително добри тенденции в развитието, 

се нареждат първичният, вторичния и  третичният сектор.  

В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на 

наличния поземлен ресурс. Определени положителни тенденции се наблюдават в 

нарастване на площите, заети от трайни насаждения, сред които доминират ягодоплодните 

култури. Значителен е дела и на едногодишните насаждения, както и на 

етеричномаслените култури, които се отглеждат на наклонени и ниско плодородни площи.  

Във вторичния сектор очертаните тенденции са в производствените структури са от 

типа „малки“ и „средни“. 

Важно място в икономическия профил на община Костенец имат отраслите от 

третичния сектор - „Търговия“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.  

От представените данни става ясно, че за изпълнението на поставените специфични 

цели, мерки и проекти в Програмата за реализация на ОПР, Община Костенец до голяма 

степен разчита на усвояването на средства от ЕС чрез изпълнение на проекти по 

Оперативните програми. 

 

3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР. 

 

Изпълнението на мерките през периода 2014-2020 г. по планираните приоритети, 

заложени в Общинския план за развитие 2014 – 2020 е следното:  



В резултат на проведените проучвания сред местната общност, на база изготвения 

социално-икономически анализ, SWOT-анализ и генерираните изводи за тенденциите в 

развитието, текущото състояние и бъдещия потенциал за развитие и в съответствие със 

стратегическите и програмни документи на по-високо ниво, беше формулирана следната 

визия за развитие на общината, която да съответства на нуждите и желанията на 

местната общност, да дефинира достатъчно ясно и категорично желаното бъдещо 

състояние на общината след края на периода на действие на ОПР: 

 

Община Костенец –  

благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със съхранени природа и 

културна идентичност, развити икономика и туризъм. 

 

 

 

ГЛАВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

Постигане на качествен и устойчив икономически растеж 

 

С оглед на поставената главна стратегическа цел Общинският план за развитие на 

община Костенец за периода 2014-2020 г. поставя следните 3 стратегически цели: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Икономически растеж, основан на знание и иновации 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Осигуряване на равни възможности за качествено образование, устойчива заетост, 

здравеопазване, богат културен живот и личностна изява 

 

 

 

Тези стратегически цели са идентифицирани, за да акцентират върху основни слаби и 

силни характеристики на общината за превръщането им в конкурентен потенциал чрез 

прилагане на комплексни икономически мерки. В допълнение, адресирани са 

потребностите на местната икономика и са предложени решения за отчетените проблеми. 

За постигане на стратегическата цел ще допринесе най-вече набелязаните приоритети. 

Съобразявайки се с поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики 

на община Костенец, по-долу са дефинирани приоритетните области, където ще бъдат 

насочени усилията на социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано 

развитие. Това са следните приоритети: 

 

Приоритет 1: Повишаване на конкурентоспособността на общинската 

икономика 

Приоритет 2: Устойчиво интегрирано териториално развитие 

Приоритет 3: Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на 

човешкия ресурс 



Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и 

бизнеса 

 

Всеки от приоритетите е  реализиран през 2019 г. посредством набор от специфични 

цели, мерки и проекти/дейности. 

 

Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 
Специфична цел на приоритета е  подобряване на конкурентоспособността на 

земеделското производство, като същевременно се гарантира повишаването на степента 

на устойчиво и ефективно използване на ресурсите в отрасъла. Приоритетните дейности 

са насочени към структурно балансиране на аграрния отрасъл, преодоляване на 

технологичното изоставане, повишаване на общата производителност, подобряване и 

опазване на околната среда. Устойчивото управление на горските ресурси ще доведе до 

запазване на биоразнообразието в района, намаляване на риска от възникване на пожари и 

на щетите, причинявани от тях, както и подобряване условията за развиване на екологичен 

и познавателен туризъм. 

Повишаването на конкурентоспособността на общинската икономика, на отделните й 

сектори и фирмите е от изключителна важност за постигане на устойчива заетост, 

повишаване на реалните доходи и жизнения стандарт. Финансовото подпомагане за 

увеличаване на конкурентоспособността на МСП във всички сектори е основна политика 

в рамките на помощта от ЕС, особено чрез интервенции, стимулиращи цялостното 

подобряване на бизнес средата; повишаване на производителността; улесняване на 

достъпа до нови пазари и интернационализацията на българските фирми; съкращаване на 

пътя до крайните клиенти; разработване, пазарна реализация и маркетинг на нови 

продукти, процеси, услуги и бизнес-модели; засилено навлизане и трансфер на 

иновациите на пазара; ресурсната ефективност, достъп до качествени бизнес консултации 

и т.н. В този контекст фирмите и предприемачите от община Костенец трябва да бъдат 

готови и подпомогнати да се възползват от тези условия и възможности за подкрепа. 

Усилията ще бъдат фокусирани върху предоставянето на целенасочена подкрепа за 

съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата активност на 

местно ниво за създаването на нови малки и средни предприятия и привличането на 

чужди инвестиции в общината. По този начин създаването/привличането на нови 

предприятия ще има директен ефект върху повишаването на местната заетост, 

увеличаването на разполагаемите доходи на населението и засилването на тяхната 

мотивация да останат в общината. 

Ще се постигне въздействие и към диверсифициране на икономическите дейности, 

продукти и услуги на фирмите и стопанствата в отговор на променящите се 

потребности/търсене на пазара, така че да се подсигури дългосрочната им устойчивост. 

Достъпът до финансиране на иновативните МСП, стартиращите и функциониращите 

предприятия се предвижда да се улесни чрез фондовете и програмите на Общата 

стратегическа рамка и различните форми на финансов инженеринг и кредити, 

включително заеми, гаранции, микрокредити, рисков капитал, „мостово финансиране“ и 

други с акцент онези МСП, които имат демонстриран потенциал да могат по-бързо да 

изплатят вложените инвестиции. 

Туризмът, като част от общинската икономика, също намира място в този приоритет 

за развитие. Мерките тук са насочени към реконструкция на съществуващата и 

изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на предлагания 

туристически продукт; разширяване и обогатяване на съществуващите и изработване на 



нови туристически атракции; развитие на алтернативния туризъм; изграждане на 

общински ТИЦ. 

Приоритетът включва четири специфични цели, постигането на които ще създаде 

предпоставки за повишаване на конкурентоспособността на местната икономика. 

Описаните дейности и мерки  намериха  подкрепа главно по оперативните програми 

“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г., „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г. и „Програма за развитие на селските райони” 2014-

2020 г. 

Привличането на стратегически инвеститори за използване на доброто географско 

положение и съществуваща инфраструктура и природните дадености следва да остане 

основен приоритет за развитие през следващия периода 2021-2027 г., като се използват по-

ефективни механизми за неговата реализация.  

Темповете на промени в нивото на активност на общинската икономика не 

съответстват на средните стойности за страната въпреки това има изразена положителна 

тенденция на развитие. Планираните ангажименти в ОПР са много силно зависими от 

външни фактори. 

 

 

Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на общината и превръщането й в 

привлекателно място за живеене и бизнес, със съхранена природа и уникални културни 

паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще допринасят за 

намаляването на икономическите и социалните неравенства, за интегрирано развитие на 

територията, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване на 

икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

Развитието и модернизацията на инфраструктурата е от определящо значение за 

увеличаване инвестиционната атрактивност и конкурентоспособност на общината. 

Инфраструктурата е ключов фактор за развитието на бизнеса и източник за създаване на 

нови работни места. Тя има и важно значение за подобряване на условията на живот в 

общината. Проектите за развитие и модернизация на инфраструктурата се оценяват за 

тяхното въздействие върху околната среда, което е от особена важност за прилагане 

принципите на устойчивото развитие. 

Приоритетът ще се реализира посредством 3 специфични цели, насочени към 

подобряване на плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни 

инициативи; доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на 

икономическото и социално-териториално сближаване на територията на общината; 

подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна 

околна среда и опазване на природата. Приоритетът е най-голям от гледна точка на 

предвидени средства за реализация на мерките и това е логично, защото тук са големите 

инфраструктурни проекти. 

Основни източници на финансиране на дейностите ще бъдат оперативните програми 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., „Околна среда” 2014-2020 г., „Програма за развитие на 

селските райони” 2014-2020 г., Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда (ПУДООС), Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство (ФМ на ЕИП). 

Напредъкът по изпълнението на Приоритет 2 следва да се оцени като много значим, 

като в изпълнените мерки са обхванати 99,8% от населението на общината 

 



 

Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

Приоритетът обхваща една твърде широка, разнообразна, но в същото време 

комплексна тематика и се нуждае от интегрирани дейности и проекти. В основната си част 

дейностите по приоритета ще намерят финансиране чрез оперативни програми “Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г., „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-

2020 г., „Програма за развитие на селските райони” 2014-2020 г. Мерките в него са 

ориентирани към разширяване на достъпа до качествено образование; постигане на по-

голяма гъвкавост на образователната система спрямо промените в пазара на труда; 

създаване на условия за качествена заетост, гарантираща социално включване; подобрен 

достъп до здравеопазване; осигуряване на по-добър здравен статус на населението и 

подобряване на социалното включване, подкрепа за развитие на културни дейности, спорт 

и отдих. 

Приоритетът включва мерки, които целят постигането на пет специфични цели. 

 

 

Приоритет 4: 

Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда и 

предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за благоприятна 

бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за конкурентоспособност и 

растеж, върху които са фокусирани политиките, са изведени електронното правителство, 

откритото управление, оптимизираната работа, добре подготвената администрация, 

междуинституционалното, междуобщинското и международното сътрудничество, както и 

гражданското участие.  

 

Оценката на изпълнението на приоритетите на ОПР на община Костенец се базира и 

на информация и анализи, изготвени въз основа на предоставена от администрацията на 

община Костенец информация и от Годишните доклади за наблюдение на ОПР. 

Като показател за изготвянето на оценка на изпълнението е използвана 

формулировката за „степен на изпълнение“ на съответния приоритет. Оценка е 

изготвена и въз основа на актуална статистическа информация относно индикатори, за 

които е налична информация на ниво община. 

Предвид това в оценката за изпълнението на ОПР на община Костенец са разгледани 

настъпилите промени в основни количествени индикатори, използваните финансови 

ресурси, както и наличието и концентрацията на финансови ресурси в община 

Костенец. 

Финансовият принос на ПРСР и на оперативните програми за развитието на община 

Костенец е съществен, както по отношение обновяването на подобряване на жизнената 

среда, така и са социалната инфраструктура.  

По ПРСР община Костенец е изпълнила проекти на стойност  8 934 976 лв., по ОП 

„Околна среда“ договорените средства са 1 799 209 лв.  За социални проекти 

финансирането е в размер на 776 852 лв. Съществен е приноса и на директните плащания 

към земеделските стопани. 

Приносът на оперативните програми, финансирани от ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕЗФРСР за 

изпълнението на приоритетите на ОПР на община Костенец е оценен въз основа на 

аналитично разпределение на договорените финансови ресурси по източници спрямо 

приоритетите на плана. 



За мерките, свързани с изпълнението на ОПР на община Костенец в периода 2014-

2020 г., реализирани със средства от държавния бюджет и от бюджета на общината, 

информация е събрана чрез Поименните списъци на капиталови разходи за 2014 – 2020 

година на община Костенец - първоначален план, уточнен годишен план и отчет. 

Направено е аналитично обвързване на посочените в списъците проекти с приоритетите 

на ОПР на община Костенец. Данните позволяват разпределянето на вложения финансов 

ресурс по източници – републикански бюджет и общински бюджет.  

Получено е целево финансиране от Държавния бюджет в размер на 3 770 960 лв.  за 

инфраструктурни обекти  - улици, спортна инфраструктура.  

Проследените ключови икономически индикатори на ниво община и разпределението 

на договорените средства по приоритети показва, че осигуреният финансов ресурс за 

периода 2014 – 2020 г. е използван сравнително ефективно по отношение на развитие на 

инфраструктурата на община Костенец. Осъществените мерки допринасят за повишаване 

качеството на живот в общината и условията за развитие на бизнеса. Необходими са обаче 

значими усилия за подкрепа и преодоляването на териториалните различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изпълнение на заложените дейности по години 
 

2015 година 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските 

ресурси. 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство и 

животновъдството.- 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Проучени и отредени терени за 

овцеферма, птицеферма и биволи 

50 000 Частни 

инвеститори 

3 терена Община Костенец Частни 

инвеститори 

Предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд за изграждане на 

масиви с трайни насаждения за 

селскостопански и индустриални 

цели.  

  ФЕС, ОБ, ЧФФ, 

ПЧП 

500 дка Община Костенец Частни 

инвеститори 

Подпомагане развитието на 

пчеларството. 

300 000 ФЕС, ОБ, ЧФФ 500 пчелни 

семейства 

Община Костенец Частни 

инвеститори 

Подпомагане на пчеларството 

отдадени терени за поставяне на 

кошери 

30 000 ОБ, ЧФФ 100 пчелни 

семейства 

Община Костенец Частни партньори 

 

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии. 



Име на проект 
Обща 

;стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Доставка на 

специализирана горска техника 

за подобряване икономическата 

стойност на горите на Община 

Костенец 

550 073 ПРСР 2007-

2013 

11 бр. машини  Община 

Костенец 

  

Изграждане на кули с 

контролен център и технически 

съоръжения за детекция и 

превенция на горски пожари за 

общинските горски територии, 

стопанисвани и управлявани от 

Община Костенец 

754 216 ПРСР 2007-

2013 

Изградени 3 бр. 

противопожарни кули 

Община 

Костенец 

  

Доставка на оборудване за 

противопожарните депа за 

подобряване на превантивните 

дейности за намаляване на 

опасността от горски пожари 

на територията на общинските 

гори Костенец 

14 362 ПРСР 2007-

2013 

Оборудвани 4 бр. 

противопожарни депа 

Община 

Костенец 

  

Възстановяване на горския 

потенциал и въвеждане на 

превантивни дейности за гори, 

собственост на Ангел 

Младенов 

30 311 ПРСР 2007-

2013 

Оборудвано  1 бр. 

противопожарно депо 

Частен 

инвеститор 

МИГ 

Костенец 2010 

Възстановителни и 

превантивни дейности в гори 

собственост на Васил 

Младенов 

29 346 ПРСР 2007-

2013 

Оборудвани 2 бр. 

противопожарни депа 

Частен 

инвеститор 

МИГ 

Костенец 2010 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 



Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. 

1.4.1.1. Реставрация и консервация на Крепостта при прохода „Траянови врата” 

През 2015 г. Община Костенец приключи изпълнението на проект “Развитие на културното наследство на община Костенец”, чрез 

възстановяване и популяризиране на крепостта при „Траянови врата”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007-2013 г.  

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Развитие на културното 

наследство на Община Костенец, 

чрез възстановяване и 

популяризиране на крепостта при 

„Траянови врата 

3 333 294 ОПРР 2007-

2013 

1 бр. 

реставрирана, 

консервирана и 

социализирана 

крепост  

Община 

Костенец 

  

 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели и места за настаняване, предлагащи възможност за почивка сред 

живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През 2015 г. броят на реализираните нощувки на територията на общината се е 

увеличил в сравнение с 2014 г., съответно от 43 678 (за 2014 г.) е станал 45 301 (за 2015 г.). Броят на туристите, посетили местата за 

настаняване през 2015 г. е намалял в сравнение с 2014 г., съответно от 15 199 (за 2014 г.) е станал 14 362 (за 2015 г.). 

 

1.4.1.4. Реконструкция на водопада в курорт Вили Костенец 

  През 2015 г. бе направено подобрение на инфраструктурата около Костенския водопад и осветяване на природната 

забележителност. 

 

1.4.1.5. Подобряване на състоянието на туристически, природни, културно-исторически обекти, храмове и достъпа до тях. 

 През 2015 г. се извърши основен ремонт на Храм „Св. Великомъченик Георги” в гр. Костенец. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 



Основен ремонт на храм „Св. 

Георги Победеносец” в гр. Костенец 

85 370 ПРСР 2007-

2013 

Извършен 

ремонт на 1 бр. 

храм  

Църковно 

настоятелство  

МИГ Костенец 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм. 

1.4.2.1. Изграждане на екопътеки 

По проект “Развитие на културното наследство на община Костенец”, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при 

„Траянови врата”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. има изградени две екопътеки до Крепостта 

„Стенос” при прохода „Траянови врата” и манастир „Св. Спас” на връх Еледжик с маршрути: от гр. Момин проход през махала Гьола, 

вр. Градище, мястото на паметната плоча на битката (Портата) и оттам крепост „Стенос” и манастир „Св. Спас” на връх Еледжик. 

 

1.4.2.2. Придобиване на собственост на водни басейни и развитие на спортен риболов- 

 

1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата 

 През 2015 г. на територията на общината започнаха да функционират 5 /пет/ нови къщи за гости: 

- Къща за гости „Вила Жеко” – с. Пчелин; 

- Къща за гости „Гондовата къща” – гр. Момин проход; 

- Къща за гости „Шанс” – Вили Костенец; 

- Къща за гости „Вила Терма” – с. Пчелин; 

- Къща за гости „Белмекен” - Вили Костенец. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Преустройство и 

реконструкция на жилищна сграда 

в къща за гости: УПИ XIII-72, кв. 

8, гр. Момин проход 

91 850 ПРСР 2007-

2013 

Изградена 1 

бр. къща за гости  

Частен 

инвеститор 

МИГ 

Костенец 2010 

Подобряване на материалната 

база и  

създаване и развитие на нови 

туристически  

услуги в туристически Комплекс 

47 647 ПРСР 2007-

2013 

Подобрена 1 

бр. къща за гости  

Частен 

инвеститор 

МИГ 

Костенец 2010 



"Белфорт" с.Пчелин 

 

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

1.4.3.1. Организиране на изнесени промоции за туристическия потенциал и възможностите на Костенец и региона в други градове 

на страната, в побратимените и партньорски градове, в българските културно – информационни центрове в чужбина и др. 

 През 2015 г. община Костенец взе участие в: 

- Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”; 

- Списание „Туризъм и отдих”; 

- Списание „Еврорегион”; 

- Книгата „50 места, които да посетите в България през 2016 г.”; 

- Пътен атлас България (лукс) 2015 г. 

 

1.4.3.2. Изграждане на съвременен общински Туристически информационен център (ТИЦ). 

По проект “Развитие на културното наследство на община Костенец”, чрез възстановяване и популяризиране на крепостта при 

„Траянови врата”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., към Крепостта „Стенос” има изграден 

Туристически информационен център. За посетителите на историческият обект на разположение са двама екскурзоводи. 

  

1.4.3.3. Участие в изграждането на интегрирана информационна система с междуобщински туристически дестинации. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината.- 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Изготвяне проект на ОУП, внесен 

в МРРБ, предстоят съгласувания 

и обсъждания 

          



Актуализация на кадастрален и 

регулационен план на гр. Момин 

проход, актуализация на 

регулационен план на Вили 

Костенец, изготвени кадастрални 

карти за с. Долна Василица /мах. 

Гьола, мах Гергичка, мах. 

Бальова, мах. Три къщи, мах. 

Шуманска/ и село Голак 

  ОБ 3 плана и 6 

кадастрални 

карти 

община Костенец и 

Агенция по 

кадастара за 

кадастралните 

карти 

Агенция по 

кадастъра 

Изготвяне на паспорти за 

общински път  и мост над р. 

Чавча в с. Костенец 

  ОБ 3 броя община Костенец   

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения в населените места. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Ремонт и 

реконструкция на 7 бр. 

улици в т.ч. ул. Марица, 

ул. Мургаш, ул. Арда - 

гр. Костенец, ул. Топола, 

ул. Китка, ул. Здравец - 

с. Костенец, ул. Луна - 

гр. Момин проход. 

632 275 ПРСР 2007-2013   Обновени 

улици 1 540 м.,  

тротоари - 3 872 

кв.м. 

Община 

Костенец 

 

Ремонт и 

реконструкция на 

мостово съоръжение на 

р. Чавча - 1 бр. 

267 449 ПРСР 2007-2013   Ремонтирано 1 

бр. мостово 

съоръжение 

Община 

Костенец 

 

 



Мярка 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Реконструкция и 

рехабилитация на 

общински пътища  

2 139 115 ПРСР 2007-2013   Ремонтирани 

8,736 км. общински 

пътища 

Община 

Костенец 

 

 

Мярка 2.2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа. 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. 

Мярка 2.2.5. Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Ремонт и реконструкция на 

канализационна мрежа  в ул. 

"Рила" гр. Костенец и части от 

улици в с. Костенец 

30 000 ОБ 130 обхванати 

домакинства 

Община Костенец   

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Изграждане на спортно-

тренировъчен комплекс в гр. 

Костенец 

5 086 

762 

ПРСР 2007-

2013   

1 изграден 

спортно-

тренировъчен 

комплекс 

Община 

Костенец 

 

 



Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Изграждане на енергийно 

ефективна система за улично и 

алейно осветление, използваща 

слънчева енергия и енергийно-

спестяващи осветителни тела в гр. 

Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец. 

400 000 ФЕС, ОБ 400 броя 

осветителни тела 

Община Костенец   

Поддържане на зелените площи. 70 000 ФЕС, ОБ 5 600 кв.м. зелени 

площи 

Община Костенец   

Поддържани са по-голяма площ 

зелени площи включени са 

централни градски части /ЦГЧ/ 

70 000 ОБ 8 500 кв.м зелени 

площи 

Община Костенец   

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението. 

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. 

Проект „Трансфер на добри практики от испанския опит в туристическото обслужване” към секторна програма „Леонардо да 

Винчи”, дейност „Мобилност” на стойност 51 502 ЕВРО, период 2013-2015г . 

 

Реализирани проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” с бенефициент МОН: 



- проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ”  на стойност 59 245 лв., обхванати 

345 ученици, период  2012-2015г. 

 - проект „Ученически практики“ на стойност 33 708лв.,  включени  91 ученици от  всички направления в рамките на 3 години, 

период   2013-2015г. ,  осъществен с  подкрепата на 12 работодатели - партньори  от общината и района. 

 - проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” 

               - проект „Квалификация на педагогическите специалисти” 

               - проект „Управление за ефективно професионално образование” 

 

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Подобряване на училищната среда” с 

бенефициент МОН: 

 - Проект „Изграждане на котелна и отоплителна инсталация на пелети“ на стойност 194 025 лв. 

 - „Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” , 

„Учебни материали и пособия, спортно оборудване“ и  „Подмяна на подови настилки“ на стойност  75 806 лв. 

 - „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност за сгради от първа до трета категория“  

на стойност 12 000 лв. 

 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" с бенефициент МОН: 

 - оборудване на два кабинета с 21 терминални работни места на стойност 18 000 лв; 

 - изграждане на WiFi  мрежа в училище на стойност 4 000 лв; 

 

Междурародни проекти по програма „Учене през целия живот” към ЦРЧР : 

- Проект „Трансфер на добри практики от испанския опит в туристическото обслужване” към секторна проглама „Леонардо да 

Винчи”, дейност „Мобилност” на стойност 51 502 ЕВРО, период 2013-2015г  

 

 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване. 

 ОДЗ 

Звънче 

ОДЗ 

”   Здравец 

ОДЗ 

Радост 

СОУ 

„Св. 

Климент 

Охридски” 

ОУ”Св.св. 

Кирил и   

Методий” 

ОУ 

”Константин 

Костенечки” 

ОУ 

”Христо 

Смирненски” 

ПГ 



Брой ръководители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

Брой  учители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

9 

 

8.5 

 

6 

 

60 

 

30 

 

3 

 

0 

 

19 

Квалификации за 

придобиване на ПКС 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Продължаващо 

обучение 

1       3 

 

Обща стойност: 

 

515.00 

 

720,00 

 

1875.00 

 

1540.00 

 

1 400.00 

 

195.00 

 

0.00 

 

2 100.00 

 

Ръководители – 4 

Педагогически персонал – 116.5 

Общо стойност -   6 245.00 лв. / средствата са от делегирания бюджет на детските и учебните заведения/ 

Условия за приобщаващо образование – общ брой обхванати деца - 29 

деца със СОП – 3 

ученици със СОП – 26 

осигурени ресурсни учители – 4 

 

Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни ИК технологии и оборудване в 

образователния процес. 

 

- Подмяна  на остаряло оборудване в детските градини: 

 

 Вид   ремонт Стойност  

ОДЗ”Звънче” - санитарни възли  / 2 бр. / - 10 000.00 лв. 



- подмяна обзавеждане по групи / 1 гр./ 

- закупуване на 1 бр.компютър 

- 870.00 лв. 

- 198.00 лв. 

  11 068.00 

ОДЗ ”Здравец” - Закупуване на соларна инсталация 

- Текущ ремонт / 2 гр./ - ламинат за две групи и ремонт тавани 

- 5 000.00 лв. 

- 4 524.00 лв. 

  9 524.00 лв. 

ОДЗ  ”Радост” - Ремонт санитарен възел / 1 бр./ 

- Подмяна покрив на допълнителна сграда 

- Подмяна на дограма в кухненски блок 

- Текуща ремонтна дейност / собствен бюджет / 

- Закупуване на компютър / 1 бр. / 

- 3 000.00 лв. 

- 5 000.00 лв. 

- 5 000.00 лв. 

- 7 359.00 лв. 

- 180 .00 лв. 

   

           20 539.00 лв. 

 

- Подобряване материалната  база в училищата, ново оборудване: 

 

  

Вид   ремонт 

 

Стойност 

СОУ „Св.Климент Охридски” - ремонт на библиотека и превръщането и в интерактивна 

информационна зала 

- текущ ремонт / класни стаи, коридори, санитарни възли 

/ средства от собствен бюджет / 

- 12 740.00 лв. 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” - Компютърни станции / 8 200.00 лв. по НП – ИКТ в училище и 

1 082.0 лв. от бюджета на училището/; 

- Обзавеждане на компютърна зала / маса,бюро,дъска,щори/; 

- Текущ ремонт  

- Шкафове,закачалки / начален курс / 

- 9 282.00 лв. 

 

-    800.00 лв. 

 

- 3 000.00 лв. 

- 1 061.00 лв. 

общо:14 143.00 лв. 

   



ОУ „Константин Костенечки” - Закупуване на 10 бр.компютърни конфигурации 

/ средства по Национална програма  ИКТ в училище/ 

- 9 143.00 лв. 

   

ОУ” Христо Смирненски” - Закупуване на 2 броя компютри; монитор – 1 бр.; принтер – 1 бр. / 

собствени средства/ 

- 677.00 лв. 

   

ПГ „Георги Сава Раковски”   

   

Общо за 

училищата: 

36 703.00 лв. 

 

 

 

 

 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Патньорски 

структури 

Основен ремонт на  НЧ "Прогрес 

1907" и НЧ "Гео Милев 1954" 

715 233 ПРСР 2007-

2013   

Обновени 

сгради и 

въведени мерки 

за ЕЕ на 2 

читалища 

Читалищни 

настоятелства 

Община 

Костенец 

Модернизация и оборудване на 

НЧ "Прогрес 1907" и НЧ "Гео Милев 

1954" 

165 086 ПРСР 2007-

2013   

обновено  

оборудване за 

сцена на 2 бр. 

читалища 

Община 

Костенец 

МИГ 

Костенец 2010 

 



НЧ „Прогрес 1907” гр.Костенец 

 

354 842.00лв.  -  по ОП 

165 539.00 лв.  – МИГ  сцена 

22 000.00 лв. – Об С 

5 500 .00 лв.  -   ремонти вътре 

700.00 лв. -  дърводелски услуги 

 660.00 лв. -  надпис 

 1 000.00лв.  -  закупени книги 

 

Обща стойност :         550 241.00лв. / обща стойност без ОП – 195 399.00 лв./ 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила. 

- През 2015 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ Старт на кариерата” -2 лица, НП „ЗОХТУ” – 

2 лица, НП „ОСПОЗ” – 18 лица, НП „Клио” – 1 лице и Регионалната програма за заетост – 10 лица. 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности. 

През 2015 г. съвместно с Агенцията за социално подпомагане на територията на общината се реализира Проект „Нови 

възможности за грижа” – предоставяне на социалната услуга „личен асистент”, като 42 потребители бяха обгрижвани в рамките на 10 

месеца. 

В края на 2015 г. беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – 

проект „Независим живот в община Костенец” на стойност 499518,87 лв.- предоставяне на социални услуги на хора с увреждания и 

хора над 65 години с невъзможност в самообслужването. 

 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: 

Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги. 

Мярка 4.2.1 Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени 

услуги. 



Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Патньорски 

структури 

Повишаване 

квалификацията на 

служителите на Община 

Костенец за по-качествено 

предоставяне на услуги на 

гражданите и бизнеса. 

173 405 ОПАК 2007-2013 50 сертификата 

на обучени лица 

Община 

Костенец 

 

 

 

 

 

2016 година 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските 

ресурси. 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство и 

животновъдството.- 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд за изграждане на 

масиви с трайни насаждения за 

селскостопански и индустриални 

цели.  

1120 лв. 

годишен 

наем  

 

 

ФЕС, ОБ, ЧФФ, 

ПЧП 

 

 

 

 62, 893 дка 

 

 

 

 

Община Костенец 

 

 

 

 

Частни 

инвеститори 

 

 

 



 

Предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд за селскостопански 

цели 

 

 

 

 

16922,10 лв.  

 

 

 

ПЧП 

 

 

 

5 964,015 дка 

 

 

Община Костенец 

 

 

 

Частни 

инвеститори 

      

 

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Съвместно управление на 

риска в регион – Нишка 

Баня и Костенец“   

296 648,89  

Eвро с ДДС 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

Интеррег – ИПП 

България – Сърбия 

2014-2020 

По проекта ще бъдат 

разработени планове за 

действие, ще се 

проведат съвместни 

обучения и ще се 

достави 

противопожарно 

оборудване и 

високопроходима 

техника за бърза и 

ефективна реакция при 

аварийни ситуации 

Община Нишка 

баня (Сърбия) 

Община Костенец  

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани 



На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели и места за настаняване, предлагащи възможност за почивка сред 

живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През 2016 г. броят на реализираните нощувки на територията на общината се е 

намалял в сравнение с 2015 г. -  45 301 (за 2015 г.) е станал – 43 333. Броят на туристите, посетили местата за настаняване през 2016 г. е 

намалял в сравнение с 2015 г., съответно от  14 362 (за 2015 г.) е намалял на 12 295 бр. 

 

1.4.1.4. Реконструкция на водопада в курорт Вили Костенец 

  През 2016 г. бе продължи подобрение на инфраструктурата около Костенския водопад и осветяване на природната 

забележителност. 

 

1.4.1.5. Подобряване на състоянието на туристически, природни, културно-исторически обекти, храмове и достъпа до тях. 

  

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

1.4.3.1. Организиране на изнесени промоции за туристическия потенциал и възможностите на Костенец и региона в други градове 

на страната, в побратимените и партньорски градове, в българските културно – информационни центрове в чужбина и др. 

 През 2015 г. община Костенец взе участие в: 

- Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”; 

- Списание „Туризъм и отдих”; 

- Списание „Еврорегион”; 

- Книгата „50 места, които да посетите в България през 2016 г.”; 

 

1.4.3.2. Изграждане на съвременен общински Туристически информационен център (ТИЦ). 

  

1.4.3.3. Участие в изграждането на интегрирана информационна система с междуобщински туристически дестинации. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината.- 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 



Актуализация на кадастрален и 

регулационен план на гр. Момин 

проход, актуализация на 

регулационен план на Вили 

Костенец, изготвени кадастрални 

карти за с. Долна Василица /мах. 

Гьола, мах Гергичка, мах. Бальова, 

мах. Три къщи, мах. Шуманска/ и 

село Голак 

  ОБ 3 плана и 6 

кадастрални 

карти 

община Костенец и 

Агенция по 

кадастара за 

кадастралните 

карти 

Агенция по 

кадастъра 

Изготвяне на паспорти за 

общински път  и мост над р. Чавча 

в с. Костенец 

  ОБ 3 броя община Костенец   

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения в населените места. 

 

Мярка 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места. 

 

Мярка 2.2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа. 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. –   по утвърдени от общинския съвет капиталови разходи. 

 

Мярка 2.2.5. Реконструкция и изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

 Реконструкция на вътршен и 

магистрален водопроводи и 

реконструкция и доизграждане на 

канализация по улица "Цар 

Самуил", Вили Костенец  

 

 
1 199 967,04 

лв.  

ПУДООС 1199 

967,04 

Очаква се да се 

реконструират 

898 м. 

водопроводи и 

1004 м. 

канализация 

Община Костенец   



 

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

 

Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

Изграждане на енергийно 

ефективна система за улично и 

алейно осветление, използваща 

слънчева енергия и енергийно-

спестяващи осветителни тела в гр. 

Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец. 

400 000 ФЕС, ОБ 400 броя 

осветителни тела 

Община Костенец   

Поддържане на зелените площи. 70 000 ФЕС, ОБ 5 600 кв.м. зелени 

площи 

Община Костенец   

Поддържани са по-голяма площ 

зелени площи включени са 

централни градски части /ЦГЧ/ 

70 000 ОБ 8 500 кв.м зелени 

площи 

Община Костенец   

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението. 



Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. 

Реализирани проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси” с бенефициент МОН: 

- проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти- УСПЕХ”  на стойност 59 245 лв., обхванати 

345 ученици, период  2012-2015г. 

 - проект „Ученически практики“ на стойност 33 708лв.,  включени  91 ученици от  всички направления в рамките на 3 години, 

период   2013-2015г. ,  осъществен с  подкрепата на 12 работодатели - партньори  от общината и района. 

 - проект „Система за кариерно ориентиране в училищното образование” 

               - проект „Квалификация на педагогическите специалисти” 

               - проект „Управление за ефективно професионално образование” 

 

Национална програма „Модернизация на материалната база в училище”, Модул „Подобряване на училищната среда” с 

бенефициент МОН: 

 - Проект „Изграждане на котелна и отоплителна инсталация на пелети“ на стойност 194 025 лв. 

 - „Обновяване на учебно-техническо оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и лаборатории” , 

„Учебни материали и пособия, спортно оборудване“ и  „Подмяна на подови настилки“ на стойност  75 806 лв. 

 - „Обследване, техническа паспортизация и сертифициране за енергийна ефективност за сгради от първа до трета категория“  

на стойност 12 000 лв. 

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище" с бенефициент МОН: 

 - оборудване на два кабинета с 21 терминални работни места на стойност 18 000 лв; 

 - изграждане на WiFi  мрежа в училище на стойност 4 000 лв; 

 

 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване 

 

 ДГ 

Звънче 

ДГ 

ЗЗдравец 

ДГ 

Радост 

СУ 

„Св. 

Климент 

Охридски” 

ОУ”Св.св. 

Кирил и   

Методий” 

ОУ 

”Константин 

Костенечки” 

ОУ 

”Христо 

Смирненски” 

ПГ 

„Георги 

С.Раковски” 

Брой ръководители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

 

1 



Брой  учители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

8.5 бр.- 

450.00 лв. 

 

8 бр.- 

/безплат

на 

квалифи

кация 

 

6 бр.- 

275.00 

лв. 

 

45 бр.- 

4 141.60 лв. 

 

21 бр.- 

976.20 лв. 

 

12 бр. – 

490.00 лв. 

 

0 

 

19 бр. 

2 000.00 лв. 

Продължаващо 

обучение 

1   1 

500.00 лв. 

   1 

 

Ръководители – 8 

Педагогически персонал – 114 

Условия за приобщаващо образование : 39 

деца със СОП – 4 

ученици със СОП – 35 

     осигурени ресурсни учители – 1 

 

Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни ИК технологии и оборудване в 

образователния процес. 

 

- Подмяна  на остаряло оборудване в детските градини: 

 

 Вид   ремонт Обща стойност 

ДГ”Звънче” гр.Костенец - Закупени модулни маси за хранене;  

- Подмяна детски креватчета; 

- Столове за учителска  стая; 

- Закупени кухненски  уреди; 

- 3 085.00 лв. 

ДГ ”Здравец” гр.Костенец - Закупуване на кухненски електроуред 

- Стелажи / 2 бр./ 

- Закупуване на нови завивки за децата от яслена група 

- 119.99 лв. 

- 179.70.00 лв. 

- 375.12 лв.  /дарение/ 

ДГ  ”Радост” с.Костенец - няма закупено ново оборудване в детската градина - 0.00 лв. 



   

           20 539.00 лв. 

 

 

- Подобряване материалната  база в училищата, ново оборудване: 

 

  

Вид   ремонт 

 

Стойност 

 

СУ „Св.Климент Охридски” 

гр.Костенец 

- Подмяна на паркет в класните стаи 

- Текущи ремонтни дейности 

- Нов кабинет за училищен психолог 

 

- 5 682.66 лв. 

ОУ „Св.св. Кирил и Методий” 

гр.Костенец 

- няма закупено ново оборудване - 0.00 лв. 

ОУ „Константин Костенечки” 

с.Костенец 

- Закупено оборудване и материали по природни науки / по Национална 

програма на МОН/ 

 

ОУ” Христо Смирненски” 

гр.Момин проход 

- Предоставяне на 10 броя компютри  

/ 5 настолни и 5 лаптопа / 

- Закупен лазерен принтер 

- Закупен 1 бр.лаптоп 

- Дарение от 350.00 

лв. 

- 334.80 лв. 

- 200.00 лв. 

ПГ „Георги Сава Раковски” 

гр.Костенец 

- Закупуване на мултифункционално устройство 

- Гилотина 

- Инструменти за учебна работилница / машиностроене/ 

- Камера за видеонаблюдение 

- DVR – записващо устройство  с HDD 

- Учебни карти и шкаф 

- Текущ ремонт в кабинети / английски език, БЕЛ, учебна кухня / 

- 950.00 лв. 

- 45.00 лв. 

- 38,50 лв. 

- 117,60 лв. 

- 297,60 лв. 

- 541 лв. 

- 1601 лв. 

 

 

- Подобряване материалната база в читалищата: 

 



 

         ЧИТАЛИЩЕ 

 

Вид   дейност 

 

Стойност 

 

НЧ „Прогрес 1907” гр.Костенец -ремонт на гримьорна, фоайета, библиотека, сцена 

-ремонт на вътрешни помещения 

 

- 5 000.00 лв. 

НЧ „ Гео Милев – 1954” гр.Момин проход -изработване на детски носии / 4 бр./ 

-закупуване на нови електроуреди за работилницата към 

читалището 

- 90.00 лв. 

- 140.00 лв. 

НЧ „Просвета – 1881” с.Костенец -закупуване на пожарогасители        - 720.00 лв. 

НЧ „Георги Бенковски – 1928” с.Горна 

Василица 

-ремонт и подмяна на централната врата на читалището и 

на прозорци / 2 бр./ 

       -1 380.00 лв. 

 НЧ „Просвета – 1913” с.Пчелин -закупуване на нови носии / 10 бр./ 

-закупуване на носии / 4 бр./ 

      -  700.00 лв. 

      - 290.00 лв.  

      / от дарение/ 

      

 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила. 

- През 2016 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ Старт на кариерата” -2 лица, НП „ЗОХТУ” – 

1 лица,  НП „Клио” устойчивост на проекта  – 3 лице и Регионалната програма за заетост – 6  лица. 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности. 

През 2016 г. е реализиран проект към фонд „Социална закрила” на МТСП  за подобряване на материалната база на Домашен 

социален патронаж в гр. Костенец. Доставено и монтирано е ново кухненско оборудване на стойност 21 590,40 лв. 

От  месец юни 2016 г. с продължителност до 30 април 2017 г. се изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд” към Агенция за 

социално подпомагане, Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица. Услугата на стойност 26 559,94 лв. се предоставя на 50 човека от община Костенец. 



През 2016 г. съвместно с Агенцията за социално подпомагане на територията на общината се реализира Проект „Нови 

възможности за грижа” – предоставяне на социалната услуга „личен асистент”, като 42 потребители бяха обгрижвани до края на м. 

февруари. 

В края на 2015 г. беше подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 – 

проект „Независим живот в община Костенец” на стойност 499518,87 лв.- предоставяне на социални услуги на хора с увреждания и 

хора над 65 години с невъзможност в самообслужването. Реализацията на проекта започна на 01.01.2016 година и ще продължи до 

30.09.2017 година.  

 

 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: 

Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги. 

Мярка 4.2.1 Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени 

услуги. 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Патньорски 

структури 

Повишаване 

квалификацията на 

служителите на Община 

Костенец за по-качествено 

предоставяне на услуги на 

гражданите и бизнеса. 

18 000 Общински 

средства  

23  сертификата 

на обучени лица 

Община 

Костенец 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017 година 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските 

ресурси. 

Мярка 1.3.1. Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското производство и 

животновъдството.- 

Име на проект 
Обща 

стойност 

Източник на 

финансиране 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

Водеща 

организация 

Партньорски 

структури 

 

Предоставяне на земи от общинския 

поземлен фонд за селскостопански 

цели 

 

111447.61 

лв.  

ПЧП 5 964,015 дка Община Костенец Частни 

инвеститори 

      

 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели, места за настаняване и къщи за гости, предлагащи възможност 

за почивка сред живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През  годините броят на реализираните нощувки на територията 

на общината  варират, като бележат ръст и повишение -за сравнение с предходните години - през 2017 г. са – 50 769бр. реализирани 



нощувки . Броят на туристите, посетили местата за настаняване и къщите за гости през 2017 г.  също се е увеличил в сравнение с 

предходните години  на 16 694 бр.  

 

1.4.1.4. Реконструкция на водопада в курорт Вили Костенец 

  През 2017 г. бе продължено подобрението на инфраструктурата около Костенския водопад и осветяване на природната 

забележителност, което започна да привлича все повече туристи през уикендите , та дори и само за да го видят и да му се полюбуват.  

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм . 

  

1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , вили Костенец, и село Пчелин в които има 

добре оборудвани хотели  и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие,  

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на общината  се е увеличил от  5 бр. къщи за гости ( за 

2014 г. ),  на 20 броя за 2017 г. . Изявен е голям интерес  за новосъздаване и откриване на нови къщи за гости на територията на село 

Пчелин . Само през изминалата 2017 г. са категоризирани 5 бр. нови къщи за гости в с. Пчелин-  „Бялата къща” , „Ира” , „Ивком”, 

„Детелина” и „Малина”, и един семеен хотел „Диани” в гр. Костенец..През м.11.2017 г. в информационният масив за търговски 

дейности на община Костенец са вписани още 2-бр. Къщи за гости- вила „Вишна” и къща за гости”Теа” които предстоят да бъдат 

категоризирани .  

На територията на Община Костенец  от 2017 г. действа и „Терма Костенец” ООД която е оборудвана за СПА и уелнес услуги – 2- 

бр. басейни/ 1бр.- на закрито и 1 бр. на открито който са с минерална  вода/  и класически ресторант. 

През 2017 г. на територията на община Костенец има открити 2 бр. кафе-аперитив, една кафе-сладкарница и фастфууд. 

  

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

1.4.3.1. Организиране на изнесени промоции за туристическия потенциал и възможностите на Костенец и региона в други градове 

на страната, в побратимените и партньорски градове, в българските културно – информационни центрове в чужбина и др. 

 От 2014 г. община Костенец  участва в: 

- Международната туристическа борса „Ваканция и Спа експо”; 

- Списание „Туризъм и отдих”; 

- Списание „Еврорегион”; 

- Книгата „50 места, които да посетите в България през 2017 г.”; 

- Община Костенец се присъедини към интерактивната платформата „I Love Bulgaria” 

  

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 



Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 

Мярка 2.2.1. Рехабилитация и доизграждане на уличната инфраструктура и мостови съоръжения в населените места. 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Изграждане, реконструкция и 

модернизация на пътища първи, 

втори и трети клас, свързващи 

община Костенец със съседните 

общини и области. 

8 000 000 ФЕС, ЦБ, ОБ  Община 

Костенец, 

Областно пътно 

управление 

78 023,42 

Асфалтиране на прилежащи 

пространства на общинската 

болница 

 ОБ  Община Костенец 92 206,81 

 

Мярка 2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, свързващи населените места. 

 

Мярка 2.2.3. Изграждане, реконструкция и модернизация на републиканската пътна мрежа. 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи. –   по утвърдени от общинския съвет капиталови разходи. 

 

Мярка 2.2.4.2. Подмяна на главен водопровод община Костенец 

 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 



Подмяна на главен водопровод 

община Костенец 

1500000 ФЕС, ОБ 5200 домакинства Община Костенец 1 199 967  

Мярка 2.2.4. 3. Ремонт и реконструкция на старата водопроводна мрежа във всички населени места 

 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Ремонт и реконструкция на 

старата водопроводна мрежа във 

всички населени места 

 

3800000 ФЕС,ОБ 6100 домакинства Община Костенец 366 213 

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Въвеждане на енергоефективни 

мерки в общинските сгради- 

административни, здравни и др. 

990000 ФЕС, ОБ Санирани сгради Община Костенец 235788 

 

 

Мярка 2.2.7. Подобряване на състоянието на обществената градска среда. 



наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Ремонт и модернизация на спортните 

бази и детските площадки и 

съоръжения в гр. Костенец, гр. Момин 

проход, с. Костенец, с. Пчелин, с. 

Горна Василица, в т.ч и детските 

градини и училища. 

800000 ФЕС, ОБ 24 бр. площадки Община 

Костенец 

 24468 

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението. 

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. 

 

 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване 

 

 ДГ 

Звънче 

ДГ 

Здра- 

вец 

ДГ 

Ра-

дост 

СУ 

„Св. 

Климент 

Охридски” 

ОУ”Св.св. 

Кирил и   

Методий” 

ОУ 

”Константин 

Костенечки” 

ОУ 

”Христо 

Смирненски” 

ПГ 

„Георги 

С.Раковски” 



Брой ръководители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

1 

 

1 

1 3 1 1 1 2 

Брой  учители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

8 

 

     9 

6 45 19 13 6 18 

Продължаващо 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 2 

 

Директор -8 

Зам.директор - 3 

Педагогически персонал –245 

 

Условия за приобщаващо образование :  

деца със СОП – 4 

ученици със СОП –39 

осигурени ресурсни учители – 3 

 

Мярка 3.1.3. Подобряване на образователната материална база. Внедряване на съвременни ИК технологии и оборудване в 

образователния процес. -  

ДГ”Звънче” гр.Костенец – Закупуване на 1 брой хладилна витрина за съхраняване на киселото мляко, 4 броя лаптопи за групите в 

градината и дарени от 27 броя детски столчета и 30 броя спални комплекти. 

- Подмяна  на остаряло оборудване в детските градини: 

 

 Вид   ремонт Обща стойност 

ДГ”Звънче” гр.Костенец - Ремонт на парно и закупуване на радиатори в помощната 

сграда на детската градина 

- 5995,61 лв. 

ДГ ”Здравец” гр.Костенец -  -  

ДГ  ”Радост” с.Костенец -  -  



   

           20 539.00 лв. 

 

 

- Подобряване материалната  база в училищата, ново оборудване: 

 

  

Вид   ремонт 

 

Стойност 

 

СУ „Св.Климент Охридски” 

гр.Костенец 

Оборудване на кабинет по руски език 

Текущ ремонт на класни стаи, коридори,тоалетни 
- 5000 

- 10000 

ОУ „Св.св. Кирил и 

Методий” гр.Костенец 

  

ОУ „Константин 

Костенечки” с.Костенец 

  

ОУ” Христо Смирненски” 

гр.Момин проход 

- Ремонт на компютри 

- Закупуване на принтер 

- 320.00 лв. 

- 120.00 лв. 

ПГ „Георги Сава Раковски” 

гр.Костенец 

- Ремонт на парна инсталация , ремонт на кабинети по биология и химия и 
кабинет по учебна практика лека промишленост включващ поставяне на 

скара и монтиране на  гипсокартон  на тавана,изолация от стъклена 

вата,грундиране,боядисване с латекс, ремонт коридор административна 
сграда, закупуване на метални шкафове,спортни съоръжения. 

-  10 213,00 
/Десет хиляди двеста и 

тринадесет лева/ 

 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила. 

През 2017 година средно месечния брой регистрирани безработни лица е 551, или 9.10 %  

- През 2017 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ЗОХТУ” – 1 лица,  Регионалната програма за 

заетост – 3  лица, Проект „Обучение и заетост на младите хора”- 10 лица. 

 



Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности. 

От  месец юни 2016 г. с продължителност до 2019 г. се изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд” към Агенция за социално 

подпомагане, Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. През 2017 година 65 лица получават ежедневно топла храна. 

През 2017 г. съвместно с Министерство на труда и социалната  се реализира Проект „Независим живот в община Костенец” – 

предоставяне на социалните услуги „личен асистент”,”социален асистент” и „домашен помощник” като бр. 135 потребители бяха 

обгрижвани до края на м. септември 2017 г. Осигурена заетост на 89 лични и социални асистенти и домашни помощници. 

 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги. 

Мярка 4.2.1 Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени 

услуги. 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Повишаване 

квалификацията на 

служителите на Община 

Костенец за по-

качествено 

предоставяне на услуги 

на гражданите и 

бизнеса. 

50000 Общински средства 

/ФЕС 

35 сертификата и 

удостоверения на 

обучени лица 

Община 

Костенец 

19 222 

 

 

 

 

 

 



2018 година  
 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.1 Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия. 

Мярка 1.1.1. Стимулиране на предприемачеството чрез създаване на подходящи условия 

По Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и 

безопасни условия на труд“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са финансирани 8 проектни предложения на 

обща  стойност на БФП -  585 944,37 лв.  

По Процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ:  №  BG16RFOP002-2.014 МИГ Костенец 2010 – „Подобряване 

на производствения капацитет в МСП“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ са финансирани два проекта с 

обща стойност на допустимите разходи 217 303,95 лева и заявена безвъзмездна финансова помощ в размер на 195 573,56 лева. 

 

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

 

Отговорна 

структура 

 

 

Сума 

Технологична модернизация и 

внедряване на системи за управление в 

предприятията 

1 000 000 ФЕС,ЧФФ 10 проекта Частни 

бенефициенти  

803 248,32 лв. 

 

Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските 

ресурси. 

 

 

 

Мярка 1.3.2. Опазване и многофункционално стопанисване и ползване на ресурси от общинските горски територии. 

 



Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори за 

конкретни 

продукти, 

резултати 

 

Отговорна 

структура  

 

 

Сума 

Въвеждане и подобряване на 

превантивни дейности за намаляване на 
опасността от горски пожари в 

общинските горски територии  

600 000 лв.  ФЕС 1 реализиран 

проект 

Община Костенец и 

Градска община 
Нишка Баня 

(Сърбия) 

290 656,93 Евро 

      
 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт 

1.4.1.1. Реставрация и консервация на крепостта Траянова врата. 

През 2018 г. проектът е в процес на подготовка. 

 

1.4.1.3. Развитие на балнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец, Пчелински бани. 

 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели и места за настаняване. В курортите Момин проход, Вили 

Костенец, Пчелински бани туристите имат възможност за почивка сред красива природа, спокойствие и спа процедури. 

През годините броят на реализираните нощувки на територията на общината  бележи ръст.  

Реализираните нощувки на територията на общината през 2018 г. са 57886, а за 2017 г. са 50769. 

Броят на туристите отседнали в местата за настаняване в община Костенец за 2018 г. е 22455. През 2017 г. e 16694. 

Броят на категоризираните обекти пред 2018 г. на територията на общината са 7, а през 2017 г. са били 12. 

Броят на местата за настаняване през 2017 г. са били 21, а през 2018 г. са 20. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм 

1.4.1.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 



На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , вили Костенец, и село Пчелин в които има 

добре оборудвани хотели  и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие,  

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на общината постепенно се увеличава. 

За 2018 г. има изградени и категоризирани 2 нови къщи за гости. 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели, места за настаняване и къщи за гости, предлагащи възможност 

за почивка сред живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През  годините броят на реализираните нощувки на територията 

на общината  варират, като бележат ръст и повишение. Реализираните нощувки на територията на общината през 2018 г. са 57886. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм . 

  

1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , вили Костенец, и село Пчелин в които има 

добре оборудвани хотели  и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие, 

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на общината  се е увеличил . Изявен е голям интерес  за 

новосъздаване и откриване на нови къщи за гости на територията на село Пчелин . Само през изминалата 2018 г. са категоризирани 

още една къща за гости и един апартамент за гости. 

 

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

1.4.3.1. Организиране на изнесени промоции за туристическия потенциал и възможностите на Костенец и региона в други градове 

на страната, в побратимените и партньорски градове, в българските културно – информационни центрове в чужбина и др. 

На 18 и 19 август 2018 г. на крепостта „Стенос” се проведе Фестивал на късноантичното  и средновековно наследство „Траянови 

врата - величие и памет”, който беше посетен от над 3000 човека.  

Общината продължи да работи с интерактивната платформа “iLoveBulgaria“. 

Община Костенец партнира на МИГ Костенец 2010 в организирането на изложение „Произведено в Костенец” през месец 

септември 2018 г. На изложението бяха показани продукти и изделия на местни производители, занаятчии и дизайнери и предизвика 

силен интерес в целия регион. 



 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината. 

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 

Изготвяне на инвестиционни проекти и 

проектопредложения за  финансиране 

чрез оперативните програми, бюджета 
и др. източници. 

150000 ФЕС,ОБ 4 Община Костенец 82 080 лв. 

 

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи.  

 

Мярка 2.2.4.3. Ремонт и реконструкция на старата водопроводна мрежа във всички населени места 

Подменен водопровод от Напорен резервоар Ниска зона до ул.“Иглика“– 361 м. вкл. 251 м. водопровод ф200 и съществуващ 

водопровод от Напорен резервоар Висока зона – 70 м. в село Костенец;  водопровод на ул. "Пипериче”, с. Костенец - от ул. "Св. Св. 

Кирил и Методий" до ул. „К. Костенечки" – 220 м.; водопровод на ул. „Патриарх Евтимий” – 451 м., пл. „К. Костенечки” – 182 м.,  ул. 

„Св.Св. Кирил и Методий”- 408 м. в село Костенец; водопровод на ул. „Хр. Ботев” и ул. „Св. Ив. Рилски” до мост за Вили Костенец – 1 

633 м. вкл. 1040 м. ф200; водопровод на площада във Вили Костенец (до „Шишарка”) – 98 м.; подмяна на водопровод по ул.Веслец, гр. 

Костенец ф250 – 330 м. и ф75 – 94 м. 

 



Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 

Ремонт и реконструкция на старата 

водопроводна мрежа във всички 

населени места 

3800000 ФЕС,ОБ 3 200 домакинства Община Костенец 442 408,06 лв. 

 

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

Извършено е реновиране и въвеждане на мерки за енергийна ефектвност на сградата на Здравния дом в с. Костенец, като със 

собствени средства е подменена 70 кв.м. дограма.  

През 2018 г. е подадено проектно предложение на стойност 446 714 лв. към ДФ „Земеделие” за извършване на енергийни мерки 

за сградата на Общинската администрация в гр. Костенец.  

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

 

Сума 

Въвеждане на енергоефективни мерки в 

общинските сгради- административни, 

здравни и др. 

990000 ФЕС, ОБ 1 сграда Община Костенец 9 700 лв. 

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.1. Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието. 

Мярка 2.3.2. Планиране, управление и поддържане на зелената система. 



       С финансиране от междуведомствената комисия за бедствия и аварии се извърши почистване на 880 м. от коритото на р. Марица и 

220 м. от коритото на р. Очушница в гр. Костенец. 

   Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците. 

За предоставяне на по-качествена услуга по сметосъбиране и сметоизвозване закупихме 42 контерйнера тип „Бобър” и 200 съда 

тип „Мева”. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението. 

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. 

 

 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване 

 

 ДГ 

Звънче 

ДГ 

Здра- 

вец 

ДГ 

Ра-

дост 

СУ 

„Св. 

Климент 

Охридски” 

ОУ”Св.св. 

Кирил и   

Методий” 

ОУ 

”Константин 

Костенечки” 

ОУ 

”Христо 

Смирненски” 

ПГ 

„Георги 

С.Раковски” 

Брой ръководители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

1 

 

1 

1 3 1 1 1 2 

Брой  учители, 

преминали 

квалификационни 

курсове 

 

8 

 

     9 

6 45 19 13 6 18 

Продължаващо 

обучение 

0 0 0 0 0 0 0 2 

 



Директор -8 

Зам.директор - 3 

Педагогически персонал –245 

 

Условия за приобщаващо образование :  

деца със СОП – 4 

ученици със СОП –39 

осигурени ресурсни учители – 3 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията. 

Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила. 

- Средногодишния брой  на  безработни лица през 2018 г. в общината е 433, като нивото на безработица в общината  за 2018 г. е  

7,15 %., : 

- -продължително безработни лица- 195 безработни лица 

- -безработни над 50 годишна възраст- 139  безработни лица 

- - безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация – 272 лица 

- -безработни младежи до 29 г., с подгрупа до 25 г. младежи, които нито се обучават, нито са заети – 81 лица 

- - хора с увреждания – 39 лица 

През 2018 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ЗОХТУ” – 1 лица,  Регионалната програма за заетост – 

6  лица, Проект „Обучение и заетост на младите хора”- 10 лица. 

 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности. 

От  месец юни 2016 г. с продължителност до 2020  г. се изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд” към Агенция за социално 

подпомагане, Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонд за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица. През 2018 година 65 лица получават ежедневно топла храна. 

През 2018 г. в споразумение с АСП бяха предоставени социалните услуги „личен асистент”,”социален асистент” и „домашен 

помощник” на 130 потребители от цялата община от 89 лични и социални асистенти и домашни помощници. 



 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

       Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество  

       Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със структурите на държавното 

управление. 

       През 2018 г. община Костенец се присъедини към Средата за електронен обмен на съобщения, при която обменът на електронни 

документи се извършва чрез директна комуникация между системите за електронен документооборот на участващите общински и 

държавни администрации. Дейността е в съответствие с политиката  държавна агенция „Електронно управление” за облекчаване  на 

административната тежест.  

Община Костенец стана част и от Средата за междурегистров обмен Regix. По този начин се премахва задължението на 

граждани и фирми да представят някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, тъй като общината,   социалните 

служби и др. директно извличат информация от основни регистри, сред които Национална база данни „Население“, Регистър на 

уведомленията за трудовите договори, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на средните училища и детските 

градини, и др.  Със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на община Костенец е осигурен реален 

достъп до данни от девет регистъра, позволяващи извършване на петнадесет справки от тях.  

 

Специфична цел 4.2: Развитие на административния капацитет и повишаване качеството на публичните услуги. 

Мярка 4.2.1 Повишаване квалификацията на служителите от общинската администрация за ефективно управление и качествени 

услуги. 

наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

индикатори Отговорна 

структура 

сума 

Повишаване 

квалификацията на 

служителите на Община 

Костенец за по-

качествено предоставяне 

на услуги на гражданите 

и бизнеса. 

50 000 Общински средства  35 сертификата и 

удостоверения на 

обучени лица 

Община 

Костенец 

5280 лв. 

      

 



 

2019 година 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 1: 

Повишаване на конкурентоспособността на общинската икономика 

 

Специфична цел 1.1 Подкрепа за създаването и развитието на малки и средни предприятия. 

Реализирани проекти през 2019 г. по процедура № BG05M9OP001-1.027 МИГ Костенец 2010 – „Добри и безопасни условия на труд“ – 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.: 

 

Проект: „Подобряване условията на труд на служителите във фирма „Булкор” ЕООД” 

Стойност на проекта:  99 295,57 лв. 

Източник на финансиране: Европейски социален фонд, чрез ОПРЧР 2014- 2020 г. 

 

Проект: „Създаване на добри и безопасни условия на труд в „Ивегел” ЕООД” 

Стойност на проекта: 78 273,80 лв. 

Източник на финансиране: Европейски социален фонд, чрез ОПРЧР 2014- 2020 г. 

 

Проект: „Развитие и надграждане на качеството на работната среда в дом за възрастни хора Резиденция „Детелина”, с. 

 Подгорие, община Костенец” 

Стойност на проекта: 63906,40 лв. 

Източник на финансиране: Европейски социален фонд, чрез ОПРЧР 2014- 2020 г. 

 

Проект: „По- добри и безопасни условия на труд в „ГЕТИ” ЕООД” 

Стойност на проекта: 30 052,91 лв. 

Източник на финансиране: Европейски социален фонд, чрез ОПРЧР 2014- 2020 г. 

 

Проект: „Добри и безопасни условия на труд в „Аранго” ЕООД” 

Стойност на проекта: 73 487,25 лв. 

Източник на финансиране: Европейски социален фонд, чрез ОПРЧР 2014- 2020 г. 



Специфична цел 1.3. Насърчаване на селскостопанското производство и ефективното използване на горскостопанските 

ресурси. 

Мярка 1.3.1 Ефективно използване на общинския поземлен фонд за подпомагане на селскостопанското 

производство и животновъдство 

 1.3.1.4. Подпомагане развитието на пчеларството 

През 2019г. са регистрирани 3 пчелина – 2 бр. в с. Костенец и 1 бр. в с. Пчелин. Общият брой на пчелните семейства е 

150. 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт 

1.4.1.1. Реставрация и консервация на крепостта Траянова врата. 

През 2019 г. проектът е в процес на подготовка. 

 

1.4.1.3. Развитие на балнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец, Пчелински бани. 

 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели и места за настаняване. В курортите Момин проход, Вили 

Костенец, Пчелински бани туристите имат възможност за почивка сред красива природа, спокойствие и спа процедури. 
Спад на нощувките и туристите спрямо 2018 г. 

Реализираните нощувки на територията на общината през 2018 г. са 57 886, а за 2019 г. 53 216. 
Броят на туристите, отседнали в местата за настаняване в община Костенец, за 2018 г. е 22 455. През 2019 г. e 21 865. 

Броят на категоризираните обекти пред 2019 г. на територията на общината са 13. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм 

1.4.1.4. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , вили Костенец, и село Пчелин в които има 

добре оборудвани хотели  и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие,  

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на общината постепенно се увеличава. 



За 2019 г. има издадени категоризации на  5  къщи за гости. 

 

Специфична цел 1.4. Развитие на туризма като част от общинската икономика. 

Мярка 1.4.1. Реконструкция на съществуващата и изграждане на нова туристическа инфраструктура за обогатяване на 

предлагания туристически продукт. 

 

1.4.1.3. Развитие на белнеоложкия, лечебен и СПА туризъм в курортите Момин проход, Вили Костенец и Пчелински бани 

На територията на община Костенец има добре оборудвани хотели, места за настаняване и къщи за гости, предлагащи възможност 

за почивка сред живописна природа, спокойствие и СПА процедури. През  годините броят на реализираните нощувки на територията 

на общината  варират, като бележат ръст и повишение. Реализираните нощувки на територията на общината през 2019 г. са 57886. 

 

Мярка 1.4.2. Развитие на алтернативния туризъм . 

  

1.4.2.3. Изграждане на къщи за гости в селата. 

На територията на община Костенец има три курортни селища – град  Момин проход , вили Костенец, и село Пчелин в които има 

добре оборудвани хотели  и къщи за гости, предлагащи възможност за почивка сред неповторима и живописна природа, спокойствие, 

уют и СПА процедури. През годините броят на къщите за гости на територията на общината  се е увеличил . Изявен е голям интерес  за 

новосъздаване и откриване на нови къщи за гости на територията на село Пчелин . Само през изминалата 2019 г. са категоризирани 

още една къща за гости и един апартамент за гости.  

 

Мярка 1.4.3. Промотиране и реклама на общината като туристическа дестинация. 

1.4.3.1. През 2019г. кандидатстване и класиране на първо място в конкурс на Министерството на туризма за определяне на 

новите ЕДЕН дестинации по проект „Здравен и балнео туризъм GRO/SME/18/S/065- Bulgaria Sanus per Aquam”, финансиран по 

Програма за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (2014-2020г.) COSME. Проектът е насочен към 

популяризиране на дестинацията и изготвяне и разпространяване на рекламни материали. 

Община Костенец кандидатства за Годишните награди в туризма за 2019 г., към Министерството на туризма в категориите: 

„Туристическо събитие” с „Траянови врата – величие и памет – Фестивал на късноантичното и средновековно наследство” и 

„Туристическа атракция/обект с крепост „Стенос”. 

        Участие на служители от ОП „Траянови врата” през 2019 г. на международно изложение в гр. Велико Търново. 

 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 



Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

 2.1.1.5 Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за финансиране чрез оперативните програми, бюджета и 

др. източници 

 

За 2019г. са изготвени 7 бр. инвестиционни проекти и са направени 11 проектни предложения за финансиране чрез 

оперативните програми, държавния бюджет и други източници. 

Изразходван финансов ресурс: 50 256,00 лв. 

Източник на финансиране: общински бюджет. 

Мярка 2.1.1. Изготвяне на проекти и устройствени планове за територията на общината. 

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 

Изготвяне на инвестиционни 

проекти и проектопредложения за  

финансиране чрез оперативните 

програми, бюджета и др. източници. 

150000 ФЕС,ОБ 4 Община Костенец 82 080 лв. 

 

 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 

 2.2.1.1 Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, пешеходни алеи и създаване на достъпна среда в 

населените места на общината. 

 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.  

Стойност на проекта: 1 797 454, 56 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР- 85% е финансиране от ЕЗФРСР ( 1 537 771, 76 лв.) и 15% Национално финансиране 

(271 371,49 лв.). 

Поискан аванс от ДФЗ, в т.ч. и ДДС 1 068 392, 71 лв. 

 

 2.2.2.2. Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец- с. Костенец- лет. Костенец- участък от км 

0+000 до км 9+000 

През 2019г. дейността по проекта продължава. Направена е първа копка през месец декември 2019г. 

Стойност на проекта: 5 782 729, 54 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР- 85% финасиране от ЕЗФРСР /4 915 320, 11 лв./ и 15 % Национално финансиране /867 409, 43 

лв./ 

Предоставен финансов ресурс във вид на аванс: 1 361 287, 09 лв. с ДДС  

 

 

Мярка 2.2.4. Реконструкция и изграждане на водопроводни мрежи.  

 

Мярка 2.2.4.3. Ремонт и реконструкция на старата водопроводна мрежа във всички населени места 

Подменен водопровод от Напорен резервоар Ниска зона до ул.“Иглика“– 361 м. вкл. 251 м. водопровод ф200 и съществуващ 

водопровод от Напорен резервоар Висока зона – 70 м. в село Костенец;  водопровод на ул. "Пипериче”, с. Костенец - от ул. "Св. Св. 

Кирил и Методий" до ул. „К. Костенечки" – 220 м.; водопровод на ул. „Патриарх Евтимий” – 451 м., пл. „К. Костенечки” – 182 м.,  ул. 

„Св.Св. Кирил и Методий”- 408 м. в село Костенец; водопровод на ул. „Хр. Ботев” и ул. „Св. Ив. Рилски” до мост за Вили Костенец – 1 

633 м. вкл. 1040 м. ф200; водопровод на площада във Вили Костенец (до „Шишарка”) – 98 м.; подмяна на водопровод по ул.Веслец, гр. 

Костенец ф250 – 330 м. и ф75 – 94 м. 

 

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

Сума 



Ремонт и реконструкция на старата 

водопроводна мрежа във всички 

населени места 

3800000 ФЕС,ОБ 3 200 домакинства Община Костенец 442 408,06 лв. 

 

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

 2.2.6.3 Въвеждането на енергоефективни  мерки в общинските сгради – административни сгради, здравни заведения и 

др. 

2.2.6.1 Въвеждане на местна енергийна политика - система за управление на енергията, съгласно Стандарт БДС ISO EN 50001 – 

сформиране на екип/звено по енергиен мениджмънт, отговорен за цялостното управление на енергийното потребление (общински 

сграден фонд, улично осветление и др.). 

 2.2.6.2 Енергийно обследване за общински обекти с РЗП под 500 m² и реализиране на заложените мерки в доклада.  

През 2014 г. е извършно енергийно обследване на сградата на Домашен социален патронаж и сградите на ПГ „Г.С.Раковски”, 

издадени са енергийни сертификати. 

   Изразходван финансов ресурс: 4 656, 00 лв.  

   Източник на финансиране: държавен бюджет, общински бюджет. 

 2.2.6.3 Въвеждането на енергоефективни  мерки в общинските сгради – административни сгради, здравни заведения и 

др. 

        В периода 2014-2016 г. са въведени мерки за енергийна ефективност – външна и вътрешна топлоизолация на сгради,  смяна на 

дограма, топлоизолация на покрив и др. на следните сгради общинска собственост: ОУ „Хр. Смирненски”, ДГ „Звънче” Корпус 2, 

НЧ „Просвета 1881” , НЧ „Прогрес 1907”, НЧ „Гео Милев 1954”, НЧ „Г. Бенковски 1928”, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – 

физкултурен салон. 

През  2014 г.  по проект е изградена котелна и отоплителна инсталация на пелети в ПГ „Г.С. Раковски”.  

   Изразходван финансов ресурс: 1 563 672,41 лв.  

   Източник на финансиране: ПРСР, държавен бюджет и общински бюджет. 

 Ремонт и реконструкция на общинска сграда  в гр. Костенец, община Костенец с цел подобряване на нейната енергийна 

ефективност 



През 2019г. Продължава дейността по проекта. 

Стойност на проекта: 411 391, 20 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР- 85 % финансиране от ЕЗФРСР )349 682, 69 лв.) и 15 % Национално финансиране (61 708, 51 лв.) 

 Подобряване материалната база на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костенец 

През 2019г. дейността по проекта продължава. 

Стойност на проекта: 1 148 977, 17 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР- 85 % финансиране от ЕЗФРСР (990 547, 36 лв.) и 15 % Национално финансиране (174 802, 47 

лв.) 

 Изпълнен проект: „Саниране и основен ремонт на кухненски блок- социален патронаж, община Костенец, кв. 84, парцел 

XXVII- етап 1”- ремонт на зала за хранене, санитарни помещения и предверие. 

Стойност на договора: 29 764, 18 лв.  

Съфинансиране: Фонд „Социална закрила” (26 787,76 лв.) 

 

 2.2.6.5 Реконструкция, обновяване и мерки за енергийна ефективност на еднофамилни и многофамилни жилищни 

сгради. 

През 2017 г. са подадени за финасиране 3 бр. заявления за финансиране по Национална програма за енергийна ефективност на 

многофални жилищни сгради за Блок 8 кв. Олимпиада,  Блок 3 кв. Олимпиада,  ул. „Първенец” №1, гр. Костенец  

 2.2.7.3 Ремонт и модернизация на спортните бази и детски площадки и съоръжения в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец, с. Пчелин, с. Горна Василица, в т.ч. и в детските градини и училищата. 

 Изградени са външни и вътрешни точки за безплатен интернет достъп, разположени на обществени места 

 на територията на общината (в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец и Вили Костенец) по проект „Изграждане безплатна WiFi 

инфраструктура в община Костенец” 

Стойност на договора: 15 000 евро 

Финансиран след кандидатстване по инициативата WiFi4EU на Еворпейска комися на база подписано Споразумение № 

INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/010120-013204 между Изпълнителна агенция за иновации и мрежи и община Костенец. 

 

 



Извършено е реновиране и въвеждане на мерки за енергийна ефектвност на сградата на Здравния дом в с. Костенец, като със 

собствени средства е подменена 70 кв.м. дограма.  

През 2019 г. е подадено проектно предложение на стойност 446 714 лв. към ДФ „Земеделие” за извършване на енергийни мерки 

за сградата на Общинската администрация в гр. Костенец.  

Наименование 
Индикативна 

стойност 

Източник на 

финансиране 

 

 

Индикатори 

 

Отговорна 

структура 

 

 

Сума 

Въвеждане на енергоефективни 

мерки в общинските сгради- 

административни, здравни и др. 

990000 ФЕС, ОБ 1 сграда Община Костенец 9 700 лв. 

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.1.Запазване на биоразнообразието чрез поддържане на биоравновесието 

 

Напредък по изпълнение на заложените дейности и постигнати резултати в периода 2014-2016 г. 

 2.3.1.1. Изпълнение на дейности, заложени в плановете за управление на защитените зони по Натура 2000  

 Община Костенец е партньор по проект LIFE17 NAT/BG/000602 „Живот под един покрив” в община Костенец – проектът е 

насочен към опазване на местообитанията на прилепите в България, повишаване обществената осведоменост, намаляване на 

основните заплахи и изграждане на капацитет за защита на прилепите и природата в България. Водещ бенефициент е „Фортис 

Визио” ЕООД, а асоцииран бенефициент е Фондация „Наука за природата”. Получени и раздадени са рекламни материали с 

информация за прилепите. 

 

 

 Подготвени и подадени проекти за кандидатване по Национална кампания „Чиста околна среда- 2019г. ”, на тема „Обичам 

природата – и аз участвам”, към ПУДООС и МОСВ за благоустрояване и създаване на детски площадки на две населени 

места – с. Горна Василица (стойност на проекта: 9 923, 30 лв.) и с. Пчелин (стойност на проекта: 9 948,90 лв.). Проектите 

не са одобрени. 



 

Мярка 2.3.3.Подобряване управлението на отпадъците 

 2.3.3.1 Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на неопасни отпадъци. 

Интегрираната система е изградена на регионален център за управление на отпадъците “ Самоков”. 

 2.3.3.2 Изграждане на системата за разделно събиране, рециклиране и компостиране на отпадъци.   

Има подписан договор от 2019г. с „ЕКОБУЛПАК БЪЛГАРИЯ“ АД за разделно събиране на отпадъци. 

 

 

 

2019 г. Подготовка и кандидатстване на проектно предложение „Изпълнение на демонстрационен проект за компостиране на 

отпадъци в община Костенец”, по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, процедура BG16M1OP002-2.009 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците” по приоритетна ос 2 „Отпадъци”. 

Проектът е преминал оценката за административно съответствие на дейностите. 

Стойност на проекта: 62 215, 80 лв. 

 2.3.3.3 Рекултивация на общинско депо за битови отпадъци гр. Костенец.  

2019 г. Подготовка на проектно предложение „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията 

на община Костенец” по Оперативна програма „Околна среда”, приоритетна ос „Отпадъци” по процедура „Рекултивация на 

депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14.  

Проектът е на стойност: 1 912 088, 38 лв. и е на етап оценка. 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 3: 

Създаване на условия за развитие и пълноценно използване на човешкия ресурс 

 

Специфична цел 3.1. Подобряване достъпа до качествено образование и повишаване образователното ниво на населението. 

Мярка 3.1.1. Развитие на алтернативни форми на обучение. Образование, обучение и учене през целия живот. 

 

3.1.1.2. Подготовка и подаване на документи за кандидатстване по обявена от Национален дарителски фонд „13 века България” на 

тема „Детски работилници за изкуства”, с проект на тема „Детска работилница „С четка и бои светът в моите очи” и стойност 2 333,65 

лв. /финансов принос на община Костенец – 490, 00 лв./. Проектът не е одобрен. 

Мярка 3.1.2. Образователна среда за активно социално приобщаване 
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Условия за приобщаващо образование :  

деца със СОП – 3 

ученици със СОП –36 

осигурени ресурсни учители – 5 

осигурени логопед – 3 

осигурени психолог – 6  

 

 

 

Специфична цел 3.2: Нарастване делът на заетостта, свързан с целенасочено използване на знанията и уменията. 



Мярка 3.2.1. Повишаване на трудовата заетост чрез усвояване на нови професионални умения от работната сила. 

- Средногодишния брой  на  безработни лица през 2019 г. в общината е 390, като нивото на безработица в общината  за 2019 г. е  

6,44 %., : 

- -продължително безработни лица- 92 безработни лица 

- -безработни над 55 годишна възраст- 84  безработни лица 

- - безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация – 131 лица 

- -безработни младежи до 29 г.,  –49 лица 

- - хора с увреждания – 29 лица 

През 2019 г. в общината се реализираха следните програми за заетост – НП „ЗОХТУ” – 1 лица,  Регионалната програма за заетост – 

6  лица, Проект „Обучение и заетост ”- 4 лица.Проект „Активиране на неактивните лица” – 2 назначени лица 

 

Специфична цел 3.4. Подобряване качеството на социални услуги и развитие на услуги в общността за превенция на 

социалното изключване и изолацията. 

Мярка 3.4.1. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвимите групи и общности. 

През 2019 г. в споразумение с АСП бяха предоставени социалните услуги „личен асистент”,”социален асистент” и „домашен 

помощник” на 112 потребители от цялата община от 83 лични и социални асистенти и домашни помощници. 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Костенец”, осъществяван с Договор №BG05FMOP001-3.002-0065-C07, финансиран по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица в България, Операция тип 3: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020”. 

Потребителите по проекта са общо 65 лица от населените места на общината – гр. Костенец, гр. Момин проход, с. Костенец, с. 

Горна Василица.  

Полученото финансиране за 2019 г. е в размер на 46 509, 01 лв. 

              

 

 

Специфични цели и мерки към Приоритет 4: Укрепване на институционалната среда в услуга на гражданите и бизнеса 

 

       Специфична цел 4.1. Развитие на междуинституционалното и междуобщинското сътрудничество  



       Мярка 4.1.2. Въвеждане на комплексно административно обслужване в сътрудничество със структурите на държавното 

управление. 

        През 2019 г. община Костенец се присъедини към Средата за електронен обмен на съобщения, при която обменът на електронни 

документи се извършва чрез директна комуникация между системите за електронен документооборот на участващите общински и 

държавни администрации. Дейността е в съответствие с политиката  държавна агенция „Електронно управление” за облекчаване  на 

административната тежест.  

Община Костенец стана част и от Средата за междурегистров обмен Regix. По този начин се премахва задължението на 

граждани и фирми да представят някои официални удостоверителни документи на хартиен носител, тъй като общината,   социалните 

служби и др. директно извличат информация от основни регистри, сред които Национална база данни „Население“, Регистър на 

уведомленията за трудовите договори, Регистър на производствата по несъстоятелност, Регистър на средните училища и детските 

градини, и др.  Със заповед на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ на община Костенец е осигурен реален 

достъп до данни от девет регистъра, позволяващи извършване на петнадесет справки от тях.  

 

 

 

 

2020 година 
 

Специфични цели и мерки към Приоритет 2: 

Устойчиво интегрирано териториално развитие 

 

Специфична цел 2.1. Подобряване плановата осигуреност и проектно обезпечаване на инвестиционни инициативи 

 2.1.1.5 Изготвяне на инвестиционни проекти и проектопредложения за финансиране чрез оперативните програми, бюджета и 

др. източници 

За 2020 г. са изготвени 4 бр. инвестиционни проекти и са направени  5 бр. проектни предложения за финансиране чрез 

оперативните програми, държавния бюджет и други източници. 

Изразходван финансов ресурс: 19 787 лв. 

Източник на финансиране: общински бюджет 

Специфична цел 2.2. Доизграждане и развитие на техническата инфраструктура за засилване на икономическото и 

социално териториално сближаване на територията на общината 



 2.2.1. Реконструкция и рехабилитация на общински път SFO 1370 /I-8/ Костенец- с. Костенец- лет. Костенец- участък от км 

0+000 до км 9+000 

Стойност на проекта: 5 780 818 лв. 

Източник на финансиране: ПРСР- 85% финасиране от ЕЗФРСР и 15 % Национално финансиране  

 

Мярка 2.2.6. Изграждане и рехабилитация на административна, здравна, образователна, социална, културната и спортна 

инфраструктура с мерки за енергийна ефективност. 

 

 Подобряване материалната база на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Костенец 

Стойност на проекта: 947 477 лв.   

Източник на финансиране: ПРСР- 85 % финансиране от ЕЗФРСР и 15 % Национално финансиране  

 

 2.2.7.3 Ремонт и модернизация на спортните бази и детски площадки и съоръжения в гр. Костенец, гр. Момин проход, с. 

Костенец в т.ч. изграждане на 2 бр. спортни площадки с футболни игрища, фитнес и тенис маси в гр. Костенец и училище 

„Константин Костенечки“ село Костенец 

Стойност на проекта: 146 000 лв. 

Източник на финансиране: държавен бюджет 

 

Специфична цел 2.3. Подобряване качеството на живот на населението чрез осигуряване на благоприятна околна среда и 

опазване на природата 

Мярка 2.3.3. Подобряване управлението на отпадъците 

 Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци на територията на община Костенец. 

Стойност на проекта: 1 799 209 лв. 

Източник на финансиране: ЕФФР – 85 % и 15 % Национално финансиране 

 

 

 

 

 



 

 

 

Заключения 

 

 

Резултатите по изпълнението мерките от Общинския план за развитие през 2014-2020 

г. са постигнати с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, 

Програма за развитие на селските райони, Национални програми и Оперативните 

програми на Европейския съюз.  

През 2014-2020 година са реализирани определен брой дейности за подобряване 

условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на 

селищната среда:  

 Подобрена е инфраструктурата, която създава условия за растеж и повишаване 

привлекателността на Общината.  

 Подобрено е водоснабдяването, обновяването и доизграждането на канализация.  

 Обновена е образователната, социалната и културната инфраструктура.  

 Развити са социалните услуги.  

 Подобрено е значително състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях 

инфраструктура.  

 Подобрен е капацитетът и ефективността на работа на общинската администрация. 

През следващите години  ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана 

и ресурсно осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните 

социално – икономически и обществени условия за постигане на визията на общината: 

„Община Костенец – благоприятно място за живот, бизнес и инвестиции, със 

съхранени природа и културна идентичност, развити икономика и туризъм». 

 

 

 Обобщена оценка за изпълнението на ОПР на община Костенец (2014-2020) 

 

Визията, определена в ОПР на община Костенец за периода 2014 – 2020 г. запазва 

своята актуалност. Осъществените в рамките на периода мерки частично адресират 

визията в частта й, свързана с устойчиво развиваща се инфраструктура, околната 

среда и развитие на горското стопанство. 

Обобщението на анализа на показателите за изпълнението приоритетите на ОПР на 

община Костенец показва, че: 

Процесите на развитието на община Костенец за периода 2014 - 2020 г. показват 

устойчиво развитие на местната икономика; 

Има затруднения в преодоляването на вътрешно областните различия в област 

Софийска. Стойностите на основните икономически и социални индикатори на 

община Костенец остават значително по-ниски от средните стойности за 

областта и страната.  

Реализацията на целите по приоритети може да се оцени като задоволителна 

предвид на това, че темповете на промени в нивото на активност на общинската 

икономика съответстват на средните стойности за страната, за някои показатели ги 

изпреварват. Има напредък по отношение преодоляване на негативните тенденции, 



предизвикани от икономическата и финансова криза, с изключение на последната 

година, във връзка с периодичното въвеждане на противоепидемични обстановки 

Напредъкът по изпълнението на Приоритет 2 следва да се оцени като много значим, 

като в изпълнените мерки са обхванати 99,8% от населението на общината.  

Въпреки своята актуалност обхватът на приоритет 3 следва да се прецизира през 

следващият планов период, като се пренасочат част от мерките в друг приоритет или 

се обособи нов. 

Има известно разминаване между планираните и реално изпълнените дейности и 

проекти за развитието на общината. Има напредък по основният проект заложен в 

програмата за изпълнение на ОПР 2014-2020 г., който може да доведе до бързо 

развитие на района, но цялостното изпълнение е пренасочено за периода 2021-

2027 г. 

 

В заключение, направеният анализ на изпълнението на ОПР на община 

Костенец показва, че определената в него рамка на политиката за регионално 

развитие в общината като цяло се изпълнява чрез инструментите на политиката за 

сближаване и съответното национално съфинансиране, с ограничен принос на 

държавния и общинския бюджет. Същевременно е ясна необходимостта от по-

конкретно адресиране на бъдещите мерки към специфичните икономически и 

социални проблеми на района, в контекста на общите структурни предизвикателства 

пред развитието. 



ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Положителни и отрицателни фактори при изпълнението на ОПР на 

община Костенец за периода 2014 – 2020 г. 

Като положителни вътрешни фактори при изпълнението на плана за развитие могат 

да бъдат отчетени високата степен на мобилизация на наличния капацитет на 

администрацията на община Костенец, положителните резултати, постигнати по 

отношение на развитието на партньорството, както и успешното участие на община 

Костенец като партньор в някои от значимите проекти, изпълнявани на територията на 

област Софийска.  

В разглеждания период като негативни фактори за изпълнението на плана се явяват 

преди всичко външни такива: 

 промени в ЗРР и последваща необходимост от актуализация на 

стратегическите и планови документи в системата на регионалното 

развитие, вкл. по отношение на структурата и съдържанието на ОПР; 

 липса на опит и методическа подкрепа при разработване 

стратегическите и планови документи, вкл. по отношение на 

инструментите за тяхното наблюдение, отчитане и оценка; 

 липса на координация на национално, регионално и местно ниво между 

секторните политики, вкл. по отношение на стратегически и планови 

документи; 

 не добра информационно-технологична платформа за събиране, 

обработка, съхранение на информация, както за икономическото и 

социалното състояние на различните териториални нива, така и за 

изпълнението на мерките за развитие. 

От гледна точка на ОПР е необходимо стандартизиране на методологията за 

описание на териториалния обхват и съответно териториалното въздействие на 

реализираните мерки, така че информацията относно финансираните проекти, 

териториалният им обхват и обемът на договорените и изплатените финансови ресурси да 

могат да бъдат съотнасяни към целите и приоритетите на ОПР на община Костенец. 

За осигуряването на обективна основа за оценка на постигането целите на ОПР и 

приноса му към Областната стратегия за развитие и РПР на ЮЗР и НСРР, следва да бъде 

определен ограничен набор от индикатори, описващи икономическото и социалното 

състояние на ниво община, чието изменение може да бъде ефективно наблюдавано. 

Индикаторите следва да позволяват сравнение на икономическото развитие на общинско, 

областно и национално ниво, като част от тях трябва да са съпоставими с индикатори, 

използвани за наблюдение на основните насоки на развитие на ниво ЕС. В този смисъл е 

необходимо при изготвянето на годишните Национални статистически програми, да бъдат 

определени данните, които НСИ да събира и обработва за наблюдението на политиката за 

регионално развитие, включително на съответните териториални нива, включително 

периодичността за предоставяне на данните. Индикаторите трябва да позволяват 

изготвянето на оценка на въздействието на осъществяваните мерки, като за проследяване 

и отчитане на напредъка по отделните приоритети следва да се използват подходящи 

индикатори за резултат.  



Препоръки за разработване на ПИРО  на община Костенец за периода 2021 – 2027 г. 

Визията, определена в ОПР на община Костенец запазва своята актуалност. Рамката 

на приоритетите, като цяло съответстват на проблемите и нуждите на община Костенец, 

но следва да бъдат прецизирани по отношение на съдържанието. Същевременно е 

необходимо и по-ясно обвързване между целите и приоритетите на ОПР на община 

Костенец с тези, определени в документите от по-висок порядък, свързани с регионалното 

развитие, конкретно адресиране и диференциране на мерките спрямо спецификата на 

община Костенец, както и възможностите за отчитането на средствата от държавния 

бюджет за изпълнение на ОПР на община Костенец. Конкретните препоръки включват: 

 определяне на приоритетните области за интервенции на ниво община и 

в случай на необходимост населено място, в съответствие с 

разработена Концепция за пространствено развитие на община 

Костенец; 

 идентифициране и директно насочване на усилия и ресурси към 

надобщински проекти от ключово значение за развитие на общината. 

 формулиране на целите и приоритетите на ОПР, по начин, който 

осигурява прякото им обвързване с тези на Стратегията за развитие на 

област Софийска и ИТСРРП и оперативните програми, както и 

обособяване на тези, за чието изпълнение следва да бъдат търсени само 

национални средства. Необходимо е и осигуряване на приемственост 

между определените цели и приоритети на ОПР (2014 - 2020) и новите 

цели чрез таблица за съответствие.  

 определяне на всички възможни източници за финансиране на 

определените мерки – национални, от ЕС и др., които допринасят за 

осъществяване на политиката за регионално развитие в община 

Костенец; 

 интегриране на процесите по наблюдение и оценка с тези, 

определени за оперативните програми, съфинансирани от ЕС; 

 укрепване на аналитичния капацитет на общинско ниво за 

идентифициране на проблемите и тяхното адресиране чрез съответните 

финансови инструменти; 

 изготвяне на реалистична оценка за необходимите финансови 

ресурси за целите на регионално развитие на община Костенец; 

 определяне на конкретни индикатори за наблюдение и оценка на 

ПИРО с ясно определени базови и целеви стойности. Предвид изводите 

от оценката следва да бъдат определени реалистични цели, свързани с 

достигане до 2027 г. на средните нива на показателите на Област 

Софийска; 

 развитие на положителните тенденции за прилагане принципа на 

партньорство и осигуряване на публичност на мерките за регионално 

развитие. 

При разработването на новия ПИРО , следва да бъдат адресирани ключовите 

предизвикателства пред развитието на област Софийска и ЮЗР, произтичащи от 

въздействието на глобализацията, демографията, изменението на климата и 

енергийната зависимост.  

 Изг. М. Павлова 

Директор на дирекция АПИОЧР и ФСД 


