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Проект № BG16RFOP0011.0180002 
„Подобряване на градска среда 

в град Перник“ чрез изпълнението на обекти: 

1. Благоустрояване на кв. „Тева“ 
2. Парк на предизвикателствата в местност „Войниковец“ 

3. Мост над река Струма при ул. „Струма“

• Деца и младежи от града – 11 932 лица, които ще из-
ползват активно изградените детска и спортни площадки;

• Туристи и гости на града;
• Предприемачи и инвеститори, чийто брой се увелича-

ва в резултат на все по-големия инвеститорски интерес,  
регистриран в Перник.

Устойчивост:

Реализирането на проекта ще съдейства за намалява-
не на регионалните различия и диспропорции чрез подкрепа 
и развитие на потенциала за отдих и спорт, което ще до-
веде до по-добро качество на живот в местната общност 
и осигуряване на възможностите за развитие на бизнеса и 
реализиране на по-висок стандарт за живот на местното 
население. Облагородяването на градската среда ще допри-
несе за териториалната кохезия в рамките на общината и 
за устойчивото и интегрирано местно развитие, като по-
виши възможностите за развитие на активен отдих.

Проектът е устойчив, тъй като осигурява ползи за це-
левите групи и бенефициента като цяло за продължителен 
период, включително и след приключване на финансовата 
помощ.

Успешната реализация на проекта и неговото трай-
но мултиплициране в бъдещи инвестиционни проекти ще 
допринесе за изграждане на благоприятна среда за живеене 
и инвестиции, която сама по себе си гарантира финансова 
устойчивост при поддържането и развиването на резулта-
тите от проекта в дългосрочен план.

Бенефициент: Община Перник

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ 
100% в размер на 3 921 125.03 лв. и 16 849.39 лв. собствен 
принос на Община Перник.

Начало на проекта: 24.10.2016 г.
Край на проекта:     24.10.2018 г.

Този документ е създаден в рамките на проект  
№ BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване на градска среда в 
град Перник” чрез изпълнението на обекти: 1. Благоустрояване 
на кв. „Тева“; 2. Парк на предизвикателствата в местност 
„Войниковец”; 3. Мост над река Струма при ул. „Струма“, 
който се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 
съдържанието на публикацията се носи от Община Перник 
и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Екип за управление на проекта:

Ръководител – инж. ИВАН ИСКРЕНОВ
Координатор – РОСИЦА СИМЕОНОВА

Експерт Строителство – инж. ГАБРИЕЛА ТУПАНКОВА
Счетоводител – ВИОЛЕТА НИКОЛОВА

Експерт Обществени поръчки – НЕВИН СКЕНДЕР

За контакти: Община Перник
тел. 076/68 42 34

e-mail: ivan.iskrenov@pernik.bg 



Проект № BG16RFOP001-1.018-0002 „Подобряване 
на градска среда в град Перник“ чрез изпълнението на 
обекти:  
1. Благоустрояване на кв. „Тева“; 
2. Парк на предизвикателствата в местност „Войниковец“;  
3. Мост над река Струма при ул. „Струма“.

 Договор за БФП № BG16RFOP001-1.018-0002-С01  по 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  съфи-
нансирана от Европейския съюз  чрез Европейски Фонд за Ре-
гионално Развитие.

Обща цел:
Подобряване на физи-

ческата и жизнена среда в 
град Перник, като се осигу-
ри устойчива и екологична 
градска среда, с по-високо 
качество на живот и нови 
възможности за икономи-
ческо и социално развитие. 

Специфични цели:
Обект Благоустро-

яване на кв. „Тева“ и 
обект Парк на предизви-
кателствата в мест-
ност „Войниковец“:

• Да се осигурят нови възможности за икономическо 
и социално развитие и привличане на нови посетители и 
външни инвеститори, чрез създаване на единна система 
от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със 
спецификата на града, като се запазват и доразвиват поло-
жителните моменти в реализираните вече обекти;  

• Да се доразвие изградената зелена система на град 
Перник чрез подновяване и реконструкция на съществуващи 
паркови площи, чрез обособяване на нови озеленени площи, 
предлагащи алтернативни забавления за деца и младежи; 

• Да се осигури достъпна архитектурна среда за хората 
в неравностойно положение и възможност за социализира-
нето им чрез изграждане на подходяща техническа инфра-
структура;  

• Да се повиши привлекателността на град Перник и ка-
чеството на живот в него чрез обособяване на подходящи за 
рекреационни занимания зони за отдих.

Обект Мост над река Струма при ул. „Струма“:
• Да се извърши реконструкция на съоръжението, кое-

то да удовлетворява  функционалните и технически норма-
тивни изисквания за експлоатацията му, включително чрез 
постигане на неговото разширяване;

• Да се  осигури безопасно и целесъобразно използване на 
моста с дълготраен ефект;

• Да се  постигне добър естетичен вид.

Проектът включва реализиране на благоустроителни 
мерки на 3 обекта, заложени за изпълнение по приоритет  
„Градска среда“  от Инвестиционната програма на Община 
Перник, както следва:

1. Благоустрояване на кв. „Тева“ – предвидени са дей-
ности по изграждане на пешеходни алеи, площадки за отдих, 
паркова мебел и озеленяване на междублоковите простран-
ства, включително детски и спортни площадки, както и въ-

веждане на енергоспестяващо осветление, осигуряване на 
необходимия брой места за паркиране и създаване на достъп-
на градска среда както за хора в неравностойно положение, 
така и за родители с детски колички.

2. Парк на предизвикателствата, местност „Вой-
никовец“ – изграждане на зона за отдих и спорт като ал-
тернативни занимания и забавления за деца и младежи, раз-
положена на обща площ 20 дка. Предвидени са изграждане и 
обособяване на: сцена за културни изяви; детски площадки 
с различно оборудване според възрастовата група посети-
тели; комбинирано игрище; зона за катерене; обособяване на 
място за огнище с пилон за знаме и палатков лагер – част от 
„скаутска зона“; зона с трасета за маунтинбайк; зона „Тър-
сене на философския камък“ – логическа игра; място за вре-
менно спиране на автомобили, вкл. с достъпност за инвалиди 
и семейства с малки деца. По същество проектът използва 
наличните природни ресурси – зелена залесена зона, за да я 
превърне в атрактивно парково пространство, като осигу-
рява зони за почивка и пикник и забавление за посетителите, 
детски площадки, беседки и пейки.

3. Мост над река Струма при ул. „Струма“ – рекон-
струкция и рехабилитация на съществуващо мостово съ-
оръжение, което се намира в незадоволително състояние. 
Предвижда се с изпълнението на този обект да се подобрят 
транспортно-експлоатационните качества и носимоспособ-
ността на съоръженията и пътната настилка, за надежно 
отводняване и за осигуряване на удобен, безопасен и иконо-
мичен транспорт на хора и товари, при осигурена достъп-
ност на лица с увреждания и опазване на околната среда.

Целеви групи: 
С реализацията на проекта ще се облагодетелства пря-

ко населението на град Перник – 87 642 души.

Крайни бенефициенти: 
• Населението на община Перник – 106 914 души, в това 

число:
• Хора в неравностойно положение, за които ще бъде 

създадена необходимата инфраструктура – 11 437 лица, от 
които 331 деца;  


