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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/5-02/2012/021

ОБЩИНА ПЕРНИК

В Община Перник се проведе кръгла маса по проект
„В подкрепа на Перник за следващия програмен период”
за представяне на предложения за избор на идеи
за най-добро обемно пространствено решение
На 31 януари, т.г. в Община Перник се проведе кръгла маса, чиято цел беше изборът на предлаганите
инвестиции по проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период“, финансиран от ЕФРР и
държавния бюджет на Република България чрез ОПРР 2007-2013 г. да се направи в процес на широко
обществено обсъждане, с оглед избор на идея за най-добро обемно пространствено решение.
В работата на кръглата маса взеха участие кметът на общината г-жа Росица Янакиева, зам. кметове, експерти
от общинска администрация, специалисти в областта на пространствените решения, жители на гр. Перник,
представители на различни институции, НПО и други организации.
По време на обсъждането бяха представени всички обекти, обхванати от проекта. В широка дискусия бяха
обсъдени всички предложения, както и допустимите дейности в съответните раздели - градска среда,
образователна инфраструктура, културна, социална инфраструктура и интегриран градски транспорт.
Голям интерес предизвикаха обектите в направление Градска среда – парковете: зона за отдих в Централен
градски парк – английска ливада; парк „Митко Соколов” - кв. „Драгановец” - ІІ етап, Парк на предизвикателствата
– алтернативни занимания и забавления за деца и младежи, културни изяви (Войниковец); благоустрояването на
кв. „Тева”, където се предвижда изграждане на зони за социални контакти и отдих, алеи, тротоари и др.;
реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа в кв. „Рудничар”; на моста над р. Струма при ул. „Струма” и
ул. „Искър“; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в квартали в две зони на Интегрирания пран за
градско възстановяване и развитие.
Конкретни предложения бяха направени от директори и представители на включените в проекта училища и
детски заведения.
Интерес предизвикаха и реконструкцията на Общински младежки дом, както и включената в направление
социална инфраструктура за реконструкция и рехабилитация сграда на Дентален център и на прилежащите
пространства и изграждане на център от семеен тип на лица с увреждания и център за настаняване на
възрастни хора.
Участниците в кръглата маса заявиха своите надежди и очаквания, че всички обсъдени предложения ще бъдат
заложени в разработените технически проекти и през новия програмен период Перник ще стане по-красив и
привлекателен за живот.
Тази публикация е създадена в рамките на проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен
период”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег. № BG161PO001/5-02/2012/021 по
Оперативна програма „Регионално развитие, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община
Перник и при никакви обстоятелства не може да се счита, че отразява официалното становище на
Европейския съюз и Договарящия орган.
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"

