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Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски 

транспорт на град Перник“, 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. 

 

 

 

 

НОВ, ПО-БЪРЗ И ПО-УДОБЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА ГРАД ПЕРНИК 

 

 

15 нови автобуса на природен газ ще возят перничани по четири от най-

натоварените линии в града - с номера 10,15,17 и 20. Ще бъдат монтирани 70 електронни 

информационни табла на спирките, ще бъде въведена и електронна система за таксуване 

на пътниците. 

Това са част от нововъведенията, които бяха представени на Начална 

пресконференция на 17 октомври по Проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран 

градски транспорт на град Перник” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014- 2020", съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. 

В рамките на проекта ще бъде изградена  и нова газозарядна станция и ще бъде 

ремонтирано старото тролейбусно депо. Проектът трябва да приключи на 15 май 2020 г. 

С него се цели да се повиши сигурността и надеждността на обществения превоз, да се 

повиши ефективността му и не на последно място да се гарантира по-добър комфорт на 

пътниците. 

Проектът „Интегриран градски транспорт на град Перник“ стартира своето 

начало на 15 май 2018 г. с подписване на Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Срокът за изпълнение е 24 месеца -  до 15 май 2020 г. 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

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

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020, 

процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.018 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Перник, част от процедура 

BG16RFOP001-1.001-039. 

Общата стойност на проекта е 9 524 495,00 лв., в т.ч.: 

 Стойност на БФП:     6 556 680,00 лв. 

 Финансиране от ЕС чрез ЕФРР  5 573 178,00 лв. 

 Национално съфинансиране:     983 502,00 лв. 

 Собствен принос:     2 967 815,00 лв. 

 

Главната цел на проекта е изграждане на устойчива транспортна система за 

град Перник, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил в полза 

на чистите форми и средства на придвижване в градската среда. 
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