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22/12/2015 г.
ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ
„В ПОДКРЕПА НА ПЕРНИК ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”
Община Перник успешно приключи изпълнението на проект „В подкрепа на Перник за следващия
програмен период” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-02/2012/021,
Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г., Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ: BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период", Операция
5.3:„Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР", Приоритетна ос 5: "Техническа помощ".
Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на
Република България.
Резултатите по проекта са: разработени са 16 технически и работни проекти, които са включени в
Плана за развитие на общината за 2014-2020 г. и в Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие.
С тези готови проекти ще кандидатстваме за финансиране през новия програмен период.
С това сме постигнали и общата цел на проекта - укрепване на капацитета на община Перник за
успешно участие в изпълнението на Оперативната програма „Региони в растеж“ през следващия
програмен период 2014-2020 г.
Общата стойност на проекта е 545 412,00 лв., като след провеждане на обществените поръчки тя е
редуцирана до 455 412,00 лв. Икономиите са на стойност 90 000,00 лв.
Продължителността на проекта беше 27 месеца, а ръководител на екипа, управляващ проекта е инж.
Иван Искренов.
Обектите, за които са разработени новите проекти са разделени в 5 групи, а именно:
Градска среда, Образователна инфраструктура, Културна инфраструктура, Социална инфраструктура
и Интегриран градски транспорт, в т.ч.:
1.

2.

ГРАДСКА СРЕДА
Рехабилитация на зона за отдих в Проектът включва възстановяване на зелената площ,
ЦГП – английска ливада
поставяне на пейки, беседки, кошчета, изграждане на
детски площадки, ремонт на тоалетна, чешма и поливна
система.
Реконструкция и рехабилитация
Включва реконструкция и рехабилитация на уличната
на улична мрежа в кв. „Рудничар”
мрежа и поставяне на знаци и енергоспестяващо
осветление.
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3.

Реконструкция и рехабилитация на
мост над р. Струма при ул.
„Струма” и ул. „Искър”
Рехабилитация на Парк „Митко
Соколов” - Кв. „Драгановец”, кв. 6 –
ІІ етап

Проектът включва реконструкция и рехабилитация на моста
и поставяне на знаци. Мостът ще бъде разширен от 4 на
8.50 м.
Настоящият проект включва втори етап от дейностите по
реконструкция на парка и е насочен към справяне с лошото
състояние на зелените площи, съоръженията и алеите, като
се предвижда поставяне на осветление, пейки, кошчета за
отпадъци, чешма, рехабилитация на алеите и тротоарите
по периферията на парка, поставяне на подпорни стени,
стъпала и рампи, изграждане на площадки за игра, поливна
система, възстановяване на зелените площи и ремонт на
обществена тоалетна

5.

Благоустрояване на кв. „Тева” –
изграждане на зони за социални
контакти и отдих, алеи, тротоари и
др.

6.

Въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление в квартали в
две зони на ИПГВР - кв. Варош, кв.
Драгановец, кв. Клепало, кв.
Проучване, кв. Байкушева махала,
кв. Твърди ливади, кв. Стара тева,
кв. Тева, кв. Красно село, кв.
Селото, кв. Рено, кв. Монте Карло,
кв. Христо Смирненски, кв. Димова
махала
Парк на предизвикателствата –
алтернативни занимания и
забавления за деца и младежи,
културни изяви (Войниковец)

Включва изграждане на зони за социални контакти и отдих,
алеи, тротоари и др., а именно рехабилитация на
пешеходни алеи и тротоари , спортни площадки, зелени
площи, знаци и др. Предвижда се и изграждане на паркинг
в бизост до възлова точки на масовия градски транспорт, а
именно срещу Детската градина и училището в близост до
спирка в кв. Тева на линия № 8.
В две зони на ИПГВР - кв. Варош, кв. Драгановец, кв.
Клепало, кв. Проучване, кв. Байкушева махала, кв. Твърди
ливади, кв. Стара тева, кв. Тева, кв. Красно село, кв.
Селото, кв. Рено, кв. Монте Карло, кв. Христо Смирненски,
кв. Димова махала

4.

7.

включва алтернативни занимания и забавления за деца и
младежи, културни изяви (Войниковец). Проектът
предвижда възстановяване на зелената площ, поставяне на
пейки, беседки, кошчета, възстановяване на паркови алеи,
детски площадки, тоалетни и др.
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
1.Обследване на енергийна
Включва Обследване на енергийна ефективност и
ефективност и прилагане на мерки
прилагане на мерки за енергийна ефективност (основен
за енергийна ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на VІ
ремонт и въвеждане на
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, VІІІ ОУ „Кракра Пернишки”
енергоспестяващи мерки) на
– кв. Клепало, ОДЗ №9 „Калина Малина” – централна
VІ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”,
сграда, ОДЗ №1 „Миньорче” и ЦДГ № 8 „Изворче”.
VІІІ ОУ „Кракра Пернишки” – кв.
Проектът включва извършване на основен ремонт и
Клепало, ОДЗ №9 „Калина Малина” въвеждане на енергоспестяващи мерки на основата на
– централна сграда, ОДЗ №1
препоръките от Обследването на енергийната
„Миньорче” и ЦДГ № 8 „Изворче”
ефективност.
2.Основен ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки на ОДЗ
№9 „Калина Малина” – филиал и
ЦДГ №15 „Райна Княгиня”

Проектът включва основен ремонт и въвеждане на
енергоспестяващи мерки на основата на изготвен преди
подаване на проектното предложение и налично в
общината Обследване за енергийна ефективност.

КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА
3.Обследване на енергийна
Реконструкция и рехабилитация на цялата сграда и
ефективност и прилагане на мерки за обследване на енергийна ефективност и прилагане на
енергийна ефективност (основен
мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и
ремонт и въвеждане на
въвеждане на енергоспестяващи мерки) на цялата
енергоспестяващи мерки) на
сграда на Общински младежки дом. Проектът включва
Общински младежки дом
реконструкция и рехабилитация на цялата сграда,
включително реконструкция на партерния етаж- фоайе,
кафе-аперитив, игрална зала, складови помещения,
вътрешен двор, като при изготвяне на инвестиционния
проект партерния етаж ще се обособи като
самостоятелен подобект с отделна количественостойностна сметка. Партерният етаж на Общинския
младежки дом ще запази предназначението си, но ще
придобие по-привлекателен за младите хора вид, както
и въвеждане на енергоспестяващи мерки на основата на
препоръките от Обследването на енергийната
ефективност.
СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
4.
Реконструкция и рехабилитация на сграда на Дентален център и на прилежащите пространства и
изграждане на център от семеен тип на лица с увреждания, център за настаняване на възрастни
хора, и обследване на енергийната ефективност прилагане на мерки за енергийна ефективност
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ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
5.Интегриран градски транспорт на гр. Перник - предпроектно проучване и финансов анализ
Съгласно Решението на общинския съвет проектът ще се осъществява на два етапа, които
включват следните проектни компоненти:
Компонент 1: Доставка на подвижен състав –тролейбуси;
Компонент 2: Рехабилитация на тролейбусната инфраструктура;
Компонент 3: Система за контрол на обществения градски транспорт;
Компонент 4: Информационни електронни табла на спирките на ОГТ;
Компонент 5: Електронна система за таксуване на пътниците;
Компонент 6: Изготвяне на план за мрежа от велоалеи.
Етап I, включващ компоненти 2, 3, 4, 5 и 6, с който Община Перник ще кандидатства за
финансирането му по Ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;
Етап II, включващ Компонент 1, с който Община Перник ще кандидатства за
финансирането му по Приоритена Ос 5 на Оперативна програма „Околна Среда“ за подобряване
качеството на атмосферния въздух или чрез публично частно партньорство

Изборът на избраните инвестиции беше реализиран в процес на широко обществено обсъждане –
проведена беше кръгла маса с оглед избор на идеята за най-доброто обемно/пространствено решение.
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