
 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 
 Европейски фонд  
за регионално развитие 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и  

от държавния бюджет на Република България 

 

 
Община Перник 

Проект „В подкрепа на Перник за следващия програмен период” 
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG 161PO001/5-02/2012/021, 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 
BG 161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период“,  

Операция 5.3“Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР“,  
Приоритетна ос 5:“Техническа помощ“  по  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

 

Октомври 2014 г. 

Вече са подписани първите договори за изпълнение на основните дейности по проект 

„В подкрепа на Перник за следващия програмен период“.  

По процедурата за избор на изпълнител с предмет „Обследване на 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 на 7 броя строежи“  - 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”, Общински 

младежки дом и Медико-дентален център (Стоматологията) е избран изпълнител 

„Инфратерм“ ООД.  

Подписан е  договор и с избрания изпълнител по процедура с предмет „Изготвяне на 

технически паспорти на строежите по реда на Наредба №5 за техническите паспорти на 

строежите на 9 броя строежи, по проект „ В подкрепа на Перник за следващия 

програмен период” на тези сгради, а също и на ОДЗ №9 „Калина Малина” – филиал и  

ЦДГ №15 „Райна Княгиня”. Изпълнението на дейността е възложена на „ВМЛ Консулт“ 

ЕООД. 

Приключва работата и на комисията за избор на изпълнител по ЗОП за изготвяне на 

предпроектно проучване и финансов анализ за интегриран градски транспорт на гр. 

Перник, както и за изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 

№4 за обхвата и съдържанието на инвестиционни проекти. Предстои подписване на 

договор в началото на месец декември.  
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