
КРЪГЛА МАСА 
проект: В подкрепа на Перник  

за следващия програмен период 

Договор №BG161PO001/5-02/2012/021, 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“ 

 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 



Градска среда 

Рехабилитация на зона за отдих в ЦГП – английска ливада 

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

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

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

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

тротоари и др. 

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) 
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Рехабилитация на зона за отдих в ЦГП - 
Английска ливада 





Реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа в кв. РУДНИЧАР 





 https://maps.google.bg/maps/ms?msa=0&msid=215715533987651093027.0004dffc47aa39b0b58ca  

 Обхвата на проекта включва:   

 Изграждане на нова - разширена  
връхна конструкция с дължина 34 м; 

 Подмяна лагерите; 

 Изграждане пътно платно 7,5 м; 

 Изграждане на  

      тротоари - 1,5  

      и бордюри; 

 Монтаж на  
предпазна ограда  
и парапет. 

 

 

 
Реконструкция и рехабилитация на мост над  

р. Струма при ул. „Струма” и ул. „Искър“ 

 

https://maps.google.bg/maps/ms?msa=0&msid=215715533987651093027.0004dffc47aa39b0b58ca


ПАРК „МИТКО СОКОЛОВ“  



Гражданско предложение 



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



 Благоустрояване на кв. „Тева” – изграждане на зони за 

социални контакти и отдих, алеи, тротоари и др. Проектът 

предвижда рехабилитация  на пешеходни алеи и 

тротоари, спортни площадки, зелени площи, знаци и др.  

Предвижда се и изграждане на паркинг в близост до 

възлова точки на масовия градски транспорт, а именно 

уширение на улица в кв. Тева срещу Детската градина и 

училището с размер 1247 кв.м.между кв. 189 и кв. 193 и в 

близост до спирка в кв. Тева на линия № 8, което се 

намира в периферната градска зона.  
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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 
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Парк на предизвикателствата – алтернативни занимания 

и забавления за деца и младежи, културни изяви 

(Войниковец) 
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ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. 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” 

2. Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на  

ОДЗ №9 „Калина Малина” – филиал  

ЦДГ №15 „Райна Княгиня” 
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VІ СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”  

Обследване на енергийна 

ефективност и прилагане 

на мерки за енергийна 

ефективност (основен 

ремонт и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки) 



VІІІ ОУ „Кракра Пернишки” – кв. Клепало 

 

Обследване на енергийна 

ефективност и прилагане 

на мерки за енергийна 

ефективност (основен 

ремонт и въвеждане на 
енергоспестяващи мерки) 



Обследване на енергийна ефективност и прилагане на мерки за енергийна 

ефективност (основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки) на 

ОДЗ №9 „Калина Малина” – централна сграда, ОДЗ №1 „Миньорче” и  
ЦДГ № 8  „Изворче” 



Основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки 

на ОДЗ №9 „Калина Малина” – филиал  
ЦДГ №15 „Райна Княгиня” 
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КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Обследване на енергийна ефективност и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност (основен ремонт и 

въвеждане на енергоспестяващи мерки) на Общински 

младежки дом 
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СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Реконструкция и рехабилитация на сградата 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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ДЕНТАЛЕН ЦЕНТЪР 



ИНТЕГРИРАН 
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ 

Интегриран градски 
транспорт на гр. 
Перник - 
предпроектно 
проучване и 
финансов анализ 
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Благодаря за вниманието! 

 

 

Очакваме Вашите въпроси, 
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. № BG161PO001/5-02/2012/021 по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013“, 
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. 

 

 
 
 
 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 Европейски фонд  

за регионално развитие 

 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

www.bgregio.bg 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 


