
Този документ е създаден в рамките на проект „№ BG16M1OP002-5.004-0010 Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник по 

Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г.”, чрез ЕСФ. 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 ОПОС 2014-2020 г. ” Община Перник 

          

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ: № BG16M1OP002-5.004-0010  

 

 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен 

обществен електротранспорт в Перник“ 

 

АДБФП №Д-34-18/22.04.2020 г. 

 

 
Финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ 

Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух 

 

Бенефициент: Община Перник, в партньорство с „Градски транспорт - Перник“ ЕООД 

Обща стойност на проекта: 7 184 970.00 лв 

Начало на проекта: 07.05.2020г. 

Край на проекта: 07.10.2022г.  

Обща цел на проекта: Целта на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез 

въвеждане на екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ е да допринесе за 

повишаване на енергийната ефективност на община Перник и да подобри качеството на 

атмосфения въздух посредством намаляване нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) и азотни 

оксиди, чието дългосрочно въздействие е свързано с повишена смъртност от сърдечно-съдови 

заболявания и заболявания на белите дробове. С въвеждането на екологосъобразен обществен 

електротранспорт в гр. Перник се цели подобряване на жизнените и екологични условия в града, 

създаване на по-ефективен, бърз и екологичен градски транспорт с по-малко потребление на 

енергия, намаляване на отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска 

транспортна система от екологични превозни средства. В резултат на подобряване на 

надеждността, комфорта и времето за придвижване с градския транспорт се очаква намаляване на 

пътуванията с лични автомобили, което да доведе до допълнително намаляване на вредните газове 

от двигателите с вътрешно горене. Конкретните социално-икономически цели на проекта са: 

 • Намаляване средната възраст на автобусния парк, което да допринесе за изпълнение 

изискванията на Директива 2009/33/ЕО и Програмата за качество на атмосферния въздух на 

община Перник 2017-2021 г.;  

• Увеличение на броя превозни средства със свободен достъп за хора с увреждания; 

 • Подобряване надеждността и удобството за пътниците 

 • Намаляване разходите за поддръжка и консумацията на конвенционални горива, увеличаване 

експлоатационната скорост.  

 

 

 

Проект: № BG16M1OP002-5.004-0010  
 „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на 

екологосъобразен обществен електротранспорт в Перник“ 
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