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Стартира изпълнението на проект  

по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г. 
„В подкрепа на Перник за следващия програмен период” 

 
 
 
В средата на месец октомври 2013 г. стартира изпълнението на проект по Оперативна програма 
„Регионално развитие 2007-2013 г. „В подкрепа на Перник за следващия програмен период”, Договор 
№BG161PO001-5.3.02-0021-С0001, ОПРР 2007-2013, 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. 
 

Общата цел на проекта е укрепване на капацитета на община Перник за успешно участие в 
изпълнението на Оперативната програма за регионално развитие през следващия програмен период 
2014-2020 г.  
 

Специфични цели са:  
1) Подготовка на инвестиционни проекти, готови за кандидатстване по Оперативната програма за 

регионално развитие през следващия програмен период;  
2) Подготовка на инвестиционни проекти, готови за включването им в Интегрирания план за градско 

въстановяване и развитие  
3) Постигане на устойчиво и интегрирано градско развитие на Перник чрез подготовка за успешно 

усвояване на фондовете от ЕС през следващия програмен период  
4) Подготовка на инвестиционни проекти, реализацията на които допринасят за постигане на 

визията и стратегията за развитие на града 
 

Основната информация за проекта 
I.  Бюджет на проекта 545 412,00 лв. 

   
II.  Продължителност 18 месеца 

   
III.  Ръководител на проекта – инж. Иван Искренов  

   
IV.  Дейности:  

Дейност 1 Организация и управление на проекта  
Дейност 2 Организиране на кръгла маса за стимулиране на гражданската подкрепа за избор на 

предлаганите инвестиции с оглед избор на идеята за най-доброто обемно/пространствено 
решение 

 

Дейност 3 Изготвяне на технически спецификации и документации за възлагане на обществени поръчки  
Дейност 4 Изготвяне на технически паспорти на строежите по реда на Наредба № 5 за техническите 

паспорти на строежите 
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Дейност 5 Обследване за енергийна ефективност по реда на чл. 16 от ЗЕЕ и сертифициране  за актуално 

състояние на потреблението на енергия по реда на чл.17 от ЗЕЕ 
 

Дейност 6 Изготвяне на пред-инвестиционно проучване за системата на градския транспорт“  
Дейност 7 Изготвяне на финансов анализ (пълен анализ разходи-ползи или финансов анализ с анализ на 

риска и чувствителността) на системата на градския транспорт 
 

Дейност 8 Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4 за обхвата и 
съдържанието на инвестиционни проекти 

 

Дейност 9 Осигуряване на информация и публичност по проекта  
Дейност 10 Одит на проект 

 
 

V.  Списък на одобрените обекти   
ГРАДСКА СРЕДА 

1.  Рехабилитация на зона за отдих в 
ЦГП – английска ливада 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес 
 

Централна градска част, документ за 
собственост: АОС публична №1534 

2.  Реконструкция и рехабилитация  на 
улична мрежа в кв. „Рудничар” 

Зона с преобладаващ социален 
характер 
 

кв. „Рудничар” 

3.  Реконструкция и рехабилитация на 
мост над р. Струма при ул. „Струма” 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес 
 

ул. „Струма”, Между кв.261 – ЦГЧ и 
кв. 248 – ЦГЧ на ул. „Струма” 

4.  Рехабилитация на Парк „Митко 
Соколов” - Кв. „Драгановец”, кв. 6 – ІІ 
етап 
 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес 

 Кв. „Драгановец”, Кв. 6 – „Парк”, 
документ за собственост: Акт №7183 
за ПОС, С АОС №1514/21.12.1999 

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

Зона с преобладаващ социален 
характер 

кв. „Тева”, Кв. 187- УПИ ІІ, УПИ І, Кв. 
193 – УПИ І 
Кв. 188 – УПИ І; документи за 
собственост: АОС №1668, АОС 
№1709, АОС №600;  
 

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 
 

Зона с преобладаващ социален 
характер и Зона с публични 
функции с висок обществен 
интерес 

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 

 
7.  Парк на предизвикателствата – 
алтернативни занимания и 
забавления за деца и младежи, 
културни изяви (Войниковец) 
 
 
 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес 

м. Войниковец, между кв. Драгановец 
и кв. Варош, документ за 
собственост: АОС №1504 , публична 

http://www.bgregio.eu/
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

8.  Обследване на енергийна ефективност 
и прилагане на мерки за енергийна 
ефективност (основен ремонт и 
въвеждане на енергоспестяващи 
мерки) на VІ СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий”, VІІІ ОУ „Кракра Пернишки” – 
кв. Клепало, ОДЗ №9 „Калина Малина” 
– централна сграда, ОДЗ №1 
„Миньорче” и ЦДГ № 8  „Изворче” 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес-VІ 
СОУ; Зона с преобладаващ 
социален характер –VІІІ ОУ; 
Зона с преобладаващ социален 
характер- ОДЗ №9 „Калина 
Малина” – централна сграда; 
Зона с публични функции с 
висок обществен интерес- ОДЗ 
№1 „Миньорче”, ЦДГ № 8  
„Изворче”. 

VІ СОУ „Св. Св. Кирил и 
Методий” - бул. Кракра, Кв. 265 
УПИ ІІ – за училище с площ от 
13837 м2 – ЦГЧ, АОС №1285;  VІІІ 
ОУ „Кракра Пернишки” – Кв. 37 
УПИ ХІV – за училище с площ 8799 
м2 – кв. „Клепало”, АОС №1287; 
ОДЗ №9 „Калина Малина”, 
централна сграда - Кв. 37 – УПИ 
ХІІІ – „За детска градина” с площ от 
2907 м2, кв. Клепало, АОС №1250; 
ОДЗ №1 „Миньорче” - ул. Вардар, 
Кв. 235, УПИ ІІ – За детски дом, с 
площ от 4306 м2, АОС №1269; ЦДГ 
№ 8  „Изворче” - Кв. 159, УПИ ІV, 
„за детски дом” с площ 3842 м2, кв. 
Твърди ливади, АОС №1258; 
 

9.  Основен ремонт и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки на ОДЗ №9 
„Калина Малина” – филиал и  ЦДГ №15 
„Райна Княгиня” 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес - ЦДГ 
№15 „Райна Княгиня”,  
Зона с преобладаващ социален 
характер- ОДЗ №9 „Калина 
Малина” – филиал 

ОДЗ №9 „Калина Малина”, 
филиал - кв. Байкушева махала;  
ЦДГ №15 „Райна Княгиня”- кв. Г. 
Димов, Кв.165, УПИ ІV – „За детска 
градина” с площ  6086 м2, АОС 
№1259; ЦДГ №15 „Райна 
Княгиня”- кв. Г. Димов - Кв. 35, 
УПИ ІІІ, - за Детска градина”, с  
площ от 7834 м2, АОС №1267. 

 
КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

10.  Обследване на енергийна ефективност и 
прилагане на мерки за енергийна 
ефективност (основен ремонт и 
въвеждане на енергоспестяващи мерки) 
на Общински младежки дом 
 

Зона с публични функции с 
висок обществен интерес 

ЦГЧ, Кв. 1 УПИ VІІ – „За кино, 
жилищно и обществено, 
обслужващи дейности” с площ от 
9868 м2  - ЦКЧ, АОС №1191 

 

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 
11.  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 
 

Зона с преобладаващ социален 
характер 

кв. Димова махала, Кв. 14, УПИ 
ХVІ – „За стоматологична 
поликлиника, озеленяване и 
търговия” с площ от 7322 м2 – кв. 
„Рудничар”, АОС №6445 

 

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 
12.  Интегриран градски транспорт 
на гр. Перник - предпроектно 
проучване и финансов анализ 

Всички зони Гр. Перник 

http://www.bgregio.eu/
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Изборът на предлаганите инвестиции с оглед избор на идеята за най-доброто обемно/пространствено 
решение ще се извърши в процес на широко обществено обсъждане. То ще предшества възлагането и 
изготвянето на техническите или работните инвестиционни проекти. Ще се проведе кръгла маса, на 
която ще бъдат поканени всички заинтересовани страни - граждани, фирми, институции, НПО и други 
организации. От страна на общината ще присъстват експерти, които са специалисти в областите, в 
които се намират конкретните обсъждани въпроси. 
 
В тази връзка всички заинтересовани страни, след като се запознаят със списъка на одобрените обекти 
и допустимите дейности, могат да представят свои предложения в офиса на проекта в Община Перник, 
или на email: eurointegra@pernik.bg.  

 
 
 
 

ОЧАКВАМЕ  ВАШИТЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Този документ е създаден в рамките на проект „В подкрепа на Перник за 
следващия програмен период”, договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ рег. № BG161PO001-5.3.02-0021-С0001 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 този документ отразява 
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

http://www.bgregio.eu/
mailto:eurointegra@pernik.bg

