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„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..”. 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 

 

Проект „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 № BG16RFOP001-1.018-0002-С01 

Община Перник изпълнява Проект „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 № BG16RFOP001-1.018-0002-С01 по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 -2020 Г.“, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР. 

На 24.10.2016 г. се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.018-0002-С01 на стойност 3 937 974.42 лв., от които 16 849,39 лв. 

собствен принос.  

Общата цел на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда в град 

Перник, като се осигури устойчива и екологична градска среда, с по-високо качество 

на живот и нови възможности за икономическо и социално развитие.   

Същевременно, с изпълнението на всеки заложен обект в проекта ще се 

постигнат специфичните цели: 

 "Благоустрояване на кв. Тева"  и "Парк на предизвикателствата в местност 

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 положителните 

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 социализирането им чрез изграждане на 

подходяща техническа инфраструктура.;   

 Да се повиши привлекателността на град Перник и качеството на живот в 

него чрез обособяване на подходящи за рекреационни занимания зони за 

отдих. 

 "Мост над река Струма при ул. Струма": 
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 Да се извърши реконструкция на съоръжението, което да удовлетворява  

функционалните и технически нормативни 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. 

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. 
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