
ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ НА SO2, ПАВ, ФПЧ10 И ФПЧ2.5 

В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 

КЪМ  

ПРОГРАМА ЗА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА ПЕРНИК 2017 -2021 г. 

 

Таблица 1 Краткосрочни и дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 

Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мерки за намаляване емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и отопление на обществени сгради. 

Цел: Намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух, които се отделят от битови и обществени източници при използването на 

конвенционални твърди и течни горива за отопление 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и отопление на обществени сгради със срок на 

изпълнение 2017-2019 г. 

PK_t_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изготвяне на проекти за повишаване на 

енергийната ефективност на общински сгради. 

2017- 2019 г. Община Перник  Оперативна програма Разработено задание, 

проведено обществено 

обсъждане 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изготвяне на проекти за подмяна на 

стационарни неефективни отоплителни 

устройства на твърдо гориво (дърва и въглища ) 

в общински сгради за работа с възобновяеми 

енергийни източници и/или алтернативни 

горива. 

2017-2019 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет и 

оперативни програми 

Брой сгради с 

подобрени енергийни 

характеристики на 

сградите, 

експлоатационен срок 

на котела 

PK_r_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки за нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци, масла, гуми, пластмаси и 

др. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

– Перник, РЗИ - Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства. 

Бюджет на Община 

Перник  

Брой проверки 

PK_r_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на строителните обекти за 

начина на отопление на работниците, 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел 

отопление и чистота на строителната площадка 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

Бюджет на Община 

Перник 

Брой проверки и 

санкционирани 

нарушители 

PK_t_3 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни 

проекти/технологии/продукти, свързани с 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото отопление. 

2017- 2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Относително 

намаление на 

замърсяването в 

сравнение със 

ситуация „без проект" 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и от отопление на обществени сгради, със срок на 

изпълнение до края на 2021 г. 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_4 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изпълнение на проекти за подмяна на 

стационарни неефективни отоплителни 

устройства на твърдо гориво (дърва и въглища ) 

в домакинствата.  

2021 г. Община Перник  Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой изпълнени 

PK_t_5 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изпълнение на мерките по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020" след 

сключване на ДБФП, адресиращи 

замърсяването от битово отопление. 

2021 г. Община Перник 2 000 000 лв. ОПОС2014-2020 Сключване на ДБФП и 

отчетено 

изпълнението 

PK_f_1 

SO2 

ПАВ  

РМ10 

РМ2.5 

Проучване и реализиране на възможности за 

стимулиране гражданите, които се отопляват на 

твърди/течни горива да преминат или на 

природен газ, пелети, ток чрез енергийно 

ефективни отоплителни уреди, или да се 

включат към топлопреносната мрежа на 

„Топлофикация Перник“ ЕАД. 

2021 г. Община Перник В рамките на 

доказаните 

нужди 

Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой одобрени 

домакинства по 

програми за енергийна 

ефективност за 

закупуване на 

отоплителни уреди на 

газ, пелети, ток или да 

се включат към 

топлопреносната 

мрежа на 

„Топлофикация 

Перник“ ЕАД 

PK_r_3 

SO2 

Въвеждане на стимули за домакинствата, които 

сменят горивната си база от дърва и въглища на 

2021 г. Община Перник В рамките на 

определените 

Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой стимулиани 

домакинства 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

пелети, природен газ, топлофикация или 

електричество. и др. 

PK_r_4 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на строителните обекти за 

начина на отопление на работниците, 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел 

отопление и чистота на строителната площадка. 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой проверки 

PK_t_6 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни 

проекти/технологии/продукти, свързани с 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото отопление 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Относително 

намаление на 

замърсяването в 

сравнение със 

ситуация „без проект" 

PK_t_7 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на топлопреносната мрежа на 

„Топлофикация Перник“ ЕАД 

2021 г. „Топлофикация Перник“ 

ЕАД 

В рамките на 

доказаните 

нужди 

„Топлофикация 

Перник“ ЕАД 

Брой топлофицирани 

домакинства 

PK_t_8 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

Разширяване на газопреносната мрежа на „Арес 

газ“ ЕАД 

2021 г. „Арес газ“ ЕАД В рамките на 

доказаните 

нужди 

„Арес газ“ ЕАД Брой газифицирани 

домакинства 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 

II. Мерки за намаляване емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от транспорта, чрез: управление на трафика; контрол на транспортните средства; повишаване на 

привлекателността на обществения градски транспорт; изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура; инвестиции в подвижния състав и 

развитие на велосипедните алеи. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта,със срок за изпълнение 2017-2019 г. 

PK_r_5  

РМ10 

РМ2.5 

Увеличаване на контрола по спазване 

изискването за транспортиране на строителни 

материали, земни маси, селскостопанска 

продукция, вторични суровини и други в 

транспортни средства с неуплътнени каросери и 

и без предпазни мрежи или чергила 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

Бюджет на Община 

Перник 

Брой извършени 

проверки/наложен и 

санкции 

PK_t_9 

РМ10 

РМ2.5 

Текущ и основен ремонт на пътната настилка на 

територията на община Перник 

2017-2019 г. Община Перник  

   7422000 лв. 

Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Ремонтирана площ за 

година 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта, със срок за изпълнение до края на 2021г. 

PK_t_10 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

Разширяване и поддържане на градската 

транспортна схема, включваща оптимизация на 

комуникационните потоци 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Оперативни програми, 

национално 

съфинансиране, 

собствен принос 

Разработена и приета 

нова градска 

транспортна схема 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 

PK_t_11 

РМ10 

РМ2.5 

Текущ и основен ремонт на пътната настилка на 

територията на Община Перник - поддържане 

на постоянно и не нарушено асфалтово 

покритие на цялата пътна инфраструктура 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Ремонтирана площ за 

година 

PK_t_12 

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на системата от велосипедни алеи 

на територията на общината и въвеждане на 

вело-транспорт под наем 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

Дължина на 

велосипедните алеи, 

брой станции за 

наемане на 

велосипеди 

PK_t_13

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни проекти, технологии и 

продукти, в сектор транспорт, свързани с 

подобряване на КАВ  

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 % намаляване на 

замърсяването спрямо 

ситуация „без проект" 

PK_t_14

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на „дизел-филтри“ към МПС с 

липсващо пречиствателно съоръжение на 

изгорелите газове в атмосферата 

2020 г. Направление „Транспорт 

и транспортни 

комуникации" на Община 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой монтирани 

пречиствателни 

филтри 

III. Мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от промишлеността. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от промишлеността. 

1.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за изпълнение 2019-2021 г. 

PK_t_15 

РМ10 

Изграждане на нов сгуроотвал за 

производствените отпадъци на ТЕЦ Република 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 Топлофикация Перник 

АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 към Топлофикация Перник с оросителна 

система 

Община Перник 

PK_t_16 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на изведеният от експлоатация 

сгуроотвал 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_17 

РМ10 

РМ2.5 

SO2 

ПАВ 

Уплътняване на Котелен цех на „Топлофикация 

Перник“ с цел да се елиминират потенциални 

неорганизирани емисии 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_18 

РМ10 

РМ2.5 

Подходящи технически решения при 

разтоварване на брикетите на открит въглищен 

склад за намаляване на прахови емисиите  

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_19 

РМ10 

РМ2.5 

Поддържане на вътрешнозаводките пътища в 

добро състояние, чисти от земни маси и прах 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_r_6 

РМ10 

РМ2.5  

SO2 

При необходимост от резервна мощност и 

предпоставки за повишаване нивото на серен 

диоксид в атмосферния въздух, като мощност в 

ТЕЦ „Република“ към „Топлофикация Перник“ 

АД да се ползва трети котел, използващ 

природен газ за основно гориво 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_20 

РМ10 

Уплътняване на конструкцията на ЕСДЦ с цел 

недопускане на неорганизирани емисии  

2019 – 2021 г. „Стомана Индъстри“ АД  „Стомана Индъстри“ 

АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 

SO2 

ПАВ 

Община Перник 

PK_t_21 

РМ10 

РМ2.5 

Поддържане на вътрешнозаводските улици в 

добро състояние и недопускане на натрупване 

на прах 

2019 – 2021 г. Стомана Индъстри АД  Стомана Индъстри АД Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_22 

РМ10 

РМ2.5 

Ремонт и изграждане на нова настилка на 

общинския път, водещ до Кариери Студена 

2021 г. Кариери Студена  Кариери Студена Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_23 

РМ10 

РМ2.5 

Внедряване на система за контрол за 

поддържане на изградения път до кариерите, 

почистване и оросяване 

2021 г. Кариери Студена  Кариери Студена Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

IV. Информационни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 

Цел: Постигане на информационна обезпеченост за правилно вземане на управленски решения и информираност на населението по въпросите на КАВ и 

предприеманите мерки. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за  изпълнение 2017-2019 г. 

PK_i_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Провеждане на информационни кампании за 

вредното влияние на отоплението с твърдо и 

течно гориво върху качеството на атмосферния  

въздух и насърчаване на гражданите за 

преминаване към алтернативни горива в бита и 

ползване на обществения транспорт 

2017-2019 г. Община Перник 10 000 Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Брой проведени 

кампании 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за изпълнение до края на 2021 г. 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_i_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Провеждане на информационни кампании за 

вредното влияние на отоплението с твърдо и 

течно гориво върху качеството на атмосферния 

въздух и насърчаване на домакинствата за 

преминаване към алтернативни горива и 

използване на обществения транспорт 

2021 г. Община Перник 10 000 Общински бюджет, 

Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой проведени 

кампании, насочени 

към конкретни 

социални групи от 

хора 

V. Мерки за намаляване на организирани и неорганизирани емисии на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с разнороден произход 

Цел: Намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от други точкови, площни или линейни източници. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход, със срок за изпълнение 2017-2019 г. 

PK_r_7 

РМ10 

РМ2.5 

Увеличаване на контрола при изграждане и 

ремонтиране на пътна инфраструктура, 

тротоари, улична и алейна мрежа, сгради и 

други  обекти, в това число изготвяне на 

проекти за вертикална планировка и 

озеленяване - върху разполагането на отделните 

елементи по начин, който не допуска емисии и 

наноси от почвата върху пътното платно, в. т.ч. 

поставяне на високи бордюри около зелените 

площи за предотвратяване на вторичния унос. 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_t_24 

РМ10 

РМ2.5 

Създаване, възстановяване и поддържане на 

зелени площи в прилежащи зони около 

транспортната инфраструктура, включително и 

използване на рекултивационни мрежи за 

укрепване на почвата 

2017-2019 г. Община Перник 180 000 лв.  Общински бюджет 

(При финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Площ на озеленени 

терени 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_25 

РМ10 

РМ2.5 

Ежегодно извършване на залесителни 

мероприятия върху ерозирали и замърсени 

терени извън урбанизираната територия 

2017-2019 г. Община Перник 12 000 лв.  Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Оперативни програми 

Площ на озеленените 

терени 

PK_t_26 

РМ10 

PK_t_27 

РМ10 

РМ2.5 

Увеличаване дела на дейности Механизирано 

метене на улици /улични платна/ и площади и  

Механизирано метене на тротоари, пешеходни 

зони, велоалеи и други места за обществено 

ползване с използването на техника, образуваща 

минимални количества неорганизирани прахови 

емисии, за сметка на дейност „ръчно метене" 

2017-2019 г. Община Перник 336 000 лв. Общински бюджет ( 

при финансова 

възможност) 

Брой дка, почистени 

машинно 

PK_t_28 

РМ10 

РМ2.5 

Поетапно увеличаване честотата на миене на 

уличната мрежа с включване на вътрешно- 

кварталните улици, до постигане на следната 

честота в зависимост от атмосферните условия: 

- за улици с МГТ - 3 пъти годишно с 

автоцистерна. 

2017-2019 г. Община Перник  Общински бюджет 

(при финансова 

възможност)  

Брой дка измити 

улици 

PK_r_8 

РМ10 

РМ2.5 

Постоянен контрол върху забраната за изгаряне 

на отпадъци, включително автомобилни гуми и 

отработени масла. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_r_9 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на автосервизи за начина на 

отопление и най-вече нерегламентирано 

изгаряне на отпадъчни масла, с цел отопление. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

 Брой извършени 

проверки 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

средства 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на организирани и неорганизирани емисии на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с разнороден произход, със срок за изпълнение 

до 2021 г. 

PK_t_29 

РМ10 

РМ2.5 

При изграждане и ремонтиране на пътна 

инфраструктура, тротоари, улична и алейна 

мрежа, сгради и др. обекти, в това число 

изпълнение на проекти за вертикална 

планировка и озеленяване, отделните елементи 

да се разполагат по начин, който не допуска 

емисии и наноси от почвата върху пътното 

платно. 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Дължина на 

ремонтирани пътища 

и тротоари и 

поставени бордюри 

PK_t_30 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на нарушени терени на депо. 2017-2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на 

рекултивирани терени 

PK_t_31 Изграждане на площадка за СО и ЕГО 2020 г. Община  Перник 1 300 000 лв. Общински бюджет 

(При финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

 

PK_t_32 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на нарушени терен (мини, 

кариери, насипища, сгуроотвали и 

хвостохранилища) 

2020-2021 г. Концесионни дружества  Концесионни 

дружества 

Площ на 

рекултивирани терени 

PK_t_33 

РМ10 

РМ2.5 

Създаване, възстановяване и поддържане на 

зелени площи в прилежащи зони около 

транспортната инфраструктура, включително и 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на озеленени 

терени 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

използване на рекултивационни мрежи за 

укрепване на почвата 

PK_t_34 

РМ10 

РМ2.5 

Ежегодно извършване на залесителни 

мероприятия върху ерозирали и замърсени 

терени извън урбанизираната територия 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на озеленените 

терени 

PK_t_35 

РМ10 

РМ2.5 

Ръчно почистване на пътното платно от 

отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, 

наноси, пясък, пръст, треви и др. 

2020 г. Община Перник В рамките на 

годишния 

бюджет 

Общински бюджет  

(при финансова 

възможност)  

Брой дка, почистени 

ръчно 

PK_t_36 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на машинно почистване на улиците 

чрез изсмукване 1 път на тримесечие 

2020 г. Община Перник В рамките на 

годишния 

бюджет 

Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Брой дка, почистени 

машинно 

PK_t_37 

РМ10 

РМ2.5 

Поетапно увеличаване честотата на миене на 

уличната мрежа с включване на вътрешно- 

кварталните улици, до постигане на следната 

честота в зависимост от атмосферните условия: 

- за улици с МГТ - 3 пъти годишно с 

автоцистерна с маркуч за улици с обществена 

значимост и вътрешно-кварталните улици- 4 

пъти годишно с автоцистерна с маркуч  

2020 г. Община Перник В рамките на 

годишния 

бюджет 

Общински бюджет  

(при финансова 

възможност) 

Брой дка измити 

улици 

PK_r_10 

РМ10 

РМ2.5 

Постоянен контрол върху забраната за изгаряне 

на отпадъци, включително автомобилни гуми и 

отработени масла 

2021 г. Община Перник, РИОСВ 

- Перник 

Неса 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_t_38 Затревяване на всички „свободни площи“ в 2021 г. Община Перник 180 000 лв. Общински Площ на озеленените 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

населеното място с устойчива през всички 

сезони и многогодишна тревна растителност 

бюджет(при 

финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

терени 

PK_t_39 

РМ10 

РМ2.5 

Ежемесечно поливане на всички зелени площи 2021 г. Община Перник 200 000 лв. Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Площ на 

поддържаните 

озеленени терени 

PK_t_40 

РМ10 

РМ2.5 

Възстановяване на храстовата и дървесна 

растителност по всички улици и основни 

артерии, където това е възможно 

2021 г. Община Перник В рамките 

годишния 

бюджет 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Площ на 

възстановените зелени 

площи около пътища 

PK_r_11 

РМ10 

РМ2.5 

Локализиране на всички паркирали автомобили 

в града, които не са в движение и принудително 

отстраняване. Информиране на гражданите и 

призив за участие в кампанията 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой бракувани 

автомобили 

PK_r_12 

РМ10 

РМ2.5 

Засилване на контрола върху паркирането на 

МПС в зелени площи и принудително 

премахване 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой съставени актове 



Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_r_13 

РМ10 

РМ2.5 

Синхронизиране на плановете за ремонтни 

дейности/разширение на мрежа и т.н. на 

операторите на комунални услуги с Община 

Перник 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

съвместни 

мероприятия за 

благоустройство на 

общината 

PK_r_14 

РМ10 

РМ2.5 

Преди извършване на основен ремонт на пътна 

настилка на територията на Община Перник, 

задължаване на комуналните дружества да 

извършат подмяна  на амортизирани подземни 

комуникации 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой на извършените 

ремонти 

 


