
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 

          

 

 

 

 

 

За по-чист въздух: Община Перник ще закупи нови електробуси с 

финансиране по Оперативна програма „ОКОЛНА СРЕДА 20014-2020“  
 

Община Перник в партньорство с „Градски транспорт – Перник“ ЕООД подписа 

административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №Д-34-

18/22.04.2020 г. по оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от 

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС за проект 

„Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез въвеждане на екологосъобразен 

обществен електротранспорт в Перник“. Проектът е изготвен и подаден по процедура чрез 

директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG16M1OP002-5.004 „Мерки за 

адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“, 

приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух”. 

Проектът цели подобряване на качеството на атмосферния въздух в гр. Перник чрез 

намаляване на нивата на фини прахови частици и азотни окиси. 

В рамките на проекта ще бъдат закупени 5 броя електрически автобуси със зарядни 

станции и допълнително оборудване за обслужване на линия №16. Ще бъдат изградени 

кабелни трасета за захранване на зарядните станции и покрито хале за престой и 

зареждане на електрическите автобуси в депото в кв. Църква. 

Общият размер на инвестицията  възлиза на 7 184 970.00 лв., в т.ч. 5 099 660.00 лв. от 

Кохезионния фонд и 899 940.00 лв. национално съфинансиране от държавния бюджет на 

Република България. 

С изпълнението на проекта ще се подобри екологичната обстановка в града и ще се 

намали вредното влияние върху околната среда. Реализирането на дейностите ще 

допринесе за подобряване качеството на атмосферния въздух за жителите на община 

Перник чрез намаляване на емисиите на ФПЧ10 и NОx от обществения транспорт; 

създаване на по-ефективен и екологичен обществен транспорт с по-малко потребление на 

енергия и възможности за алтернативни форми на транспорт.  
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