
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 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

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 

1. По Националната програма за 

енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради в периода 2016г.-2018г. са 

санирани 40 многофамилни жилища; 

2. По ОПРР е реализиран проект 

BG16RFOP001-1.018-0001-C03 Обследване 

на енергийна ефективност и прилагане на 

мерки за енергийна ефективност (основен 

ремонт и въвеждане на енергоспестяващи 

мерки) на ЦДГ № 8 „Изворче” и ОДЗ №1 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

„Миньорче”. Периодът на изпълнение е  

24.10.2016 г. - 14.05.2019 г. Постигнатият 

резултат е обновяване, модернизация и 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на сградите на ЦДГ № 8 

„Изворче” и ОДЗ №1 „Миньорче”и 

прилежащите им дворни пространства. 

3. По ОПРР е реализиран проект 

BG16RFOP001-1.018-0005-C02 

"Обновяване, саниране, ремонт и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност на 

сграда на Община Перник и Областна 

администрация". Периодът на изпълнение е 

20.03.2017 г.-31.07.2019 г. . Постигнатият 

резултат е обновяване, саниране, ремонт и 

въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност на административна сграда, 

публична общинска собственост / с Акт за 

общинска собственост №978 от 09.06.1998 

г./ и публична държавна собственост /с Акт 

за Държавна собственост №341 от 

10.01.2001 г. /, с предназначение за делова и 

административна дейност.  Повишената 

енергийната ефективност е до клас на 

енергопотребление "С" в административната 

сграда, обект на интервенция. 

 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

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 Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общински 

бюджет и 

оперативни 

програми 

Общият брой домакинства в община 

Перник е 37 252, като   използващи твърди 

горива са 14 254. Към настоящия момент в 

Община Перник няма осигурено финансиране 

за подмяна на старите печки с печка или 

котел, които отговарят на стандартите за 

екодизайн. Наличието на централизирани 

мрежи за отопление, основните възможности 

за алтернативни методи за отопление са 

свързване към  централното топлоснабдяване 

и свързване към газопреносната мрежа: 

Абонати на топлофикационното дружество са 

19 955 бр., като 19 248 бр. са битови и 707 бр. 

са стопански абонати. В периода 2018г.-

2020г. има  присъединени 4 броя 

новоизградени многофамилни жилища. 

- Газификация - газификацията 

на гр. Перник попада в обособена територия 

„Запад” от лицензията на „Аресгаз“ ЕАД, в 

която са включени и съседни общини 

Радомир, Дупница, Сапарева Баня,  Бобошево, 

Невестино, Кочериново, Бобов Дол, 

Благоевград. 

Осъществените дейности 

по изграждане и експлоатация на 

газоразпределителни системи, пренос, 

разпределение и снабдяване с природен газ за 

периода 2018-2020г., са както следва: 

- През 2018г. е изградена 2900м. 

газоразпределителна мрежа и присъединени 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

95 клиенти; 

- През 2019г. е изградена 3200м. 

газоразпределителна мрежа и са 

присъединени 100 нови клиенти; 

- През 2020г. е изградена 1200м. 

газоразпределителна мрежа и са 

присъединени 70 клиенти; 

 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства. 

Бюджет на 

Община 

Перник  

Общинския инспекторат извършва проверки 

по сигнали и жалби относно 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци – 

през последната година са постъпили 6 бр. 

сигнали, по които са извършени 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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

Бюджет на 

Община 

Перник 

Общинския инспекторат извършва проверки 

по сигнали и жалби относно 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци – 

през последната година са постъпили 6 бр. 

сигнали, по които са извършени проверки. 

 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_3 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни 

инициативи и прилагане на 

пилотни 

проекти/технологии/продукт

и, свързани с подобряване на 

качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото 

отопление. 

2017- 2019 

г. 

Община Перник Не са 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Относително намаление на замърсяването в 

сравнение със ситуация „без проект". През 

2020г. 

е стартирало проучване и през 2021г. в  

поименния списък на капиталовите разходи 

за 2021 година,  приет с Решение 

№422/11.02.2021г. на  Общински съвет - гр. 

Перник е включено 

закупуване и монтиране на Филтри за 

прахови частици - 40 бр., като предвидените 

средства са в размер на 200 000лв. 

 

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. 

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 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

доказани

те 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 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на стимули за 

домакинствата, които 

сменят горивната си база от 

дърва и въглища на пелети, 

природен газ, топлофикация 

или електричество. и др. 

2021 г. Община Перник В 

рамките 

на 

определе

ните 

Оперативни 

програми и 

фондове на ЕС 

Брой стимулирани домакинства 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Брой проверки 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_6 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни 

инициативи и прилагане на 

пилотни 

проекти/технологии/продукт

и, свързани с подобряване на 

качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото 

отопление 

2021 г. Община Перник Не са 

необход

ими 

допълни

телни 

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 

доказани

те нужди 

„Топлофикаци

я Перник“ 

ЕАД 

Брой топлофицирани домакинства 

PK_t_8 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на 

газопреносната мрежа на 

„Арес газ“ ЕАД 

2021 г. „Арес газ“ ЕАД В 

рамките 

на 

доказани

те нужди 

„Арес газ“ 

ЕАД 

Брой газифицирани домакинства 

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. 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

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 - През 2020г. 

общата отремонтирана площ е 16 000кв.м. 

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_1

0 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване и поддържане 

на градската транспортна 

схема, включваща 

оптимизация на 

комуникационните потоци 

2021 г. Община Перник Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Оперативни 

програми, 

национално 

съфинансиран

е, собствен 

принос 

През 2019г. е пуснато в експлоатация 

новоизградено кръгово кръстовище на входа 

на град Перник в квартал „Изток”. Участъкът, 

през който ежедневно преминават около 

20 000 автомобила, свързва Перник със София 

и съседните населени места. При 

изграждането е подобрена конструкцията на 

пътната настилка, а след влизане в 

експлоатация се разтовари трафика. 

Оптимизацията на комуникационния поток 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

има положителен ефект върху качество на 

атмосферния въздух.  

През месец май 2020г. е финализирано 

изграждането на връзката София - Перник на 

пътен възел „Марина бара“, част от път I-6 

София - Радомир С изградената сега пътна 

връзка се осигурява влизане на пътуващите от 

София към Перник през пътния възел 

„Марина бара“, който през 1993-1994 г. е 

построен единствено с възможност за 

излизане от гр. Перник в посока столицата. С 

построяването се осигурява бърза и безопасна 

връзка до западните квартали на областния 

град, а перничани вече ще имат общо три 

възможности за вход-изход към София - през 

досегашните в началото на кв. „Изток“ и при 

кв. „Хумни дол“, а вече и през п. в. „Марина 

бара“. 

Проектът е изпълнен от АПИ със средства от 

републиканския бюджет въз основа на 

споразумение между агенцията и община 

Перник. Пътната връзка е с дължина 211,4 м. 

За повишаване безопасността на движение 

отсечката е с предпазни огради с пана срещу 

заслепяване на шофьорите, стоманени 

парапети, маркировка със светлоотразителни 

перли за по-добра видимост през нощта и 

знаци. 

 

1.1.1. Ремонт и реконструкция на пътен надлез на 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

ул.Иван Вазов, гр.Перник над републикански 

път I-6 /София-Радомир/ и жп линия София-

Радомир. Надлезът се намира в централната 

част на гр.Перник, по улица „Иван Вазов“ над 

главен път I-6 и железопътната линия София - 

Радомир. Съоръжението осигурява връзката 

между кварталите „Каменина“, „Ралица“ и 

„Могиличе“ с централната градска част на гр. 

Перник. Конструкцията на съоръжението е 

стоманобетонна, гредова, на 10 отвора с обща 

дължина 209 м. (мерена между осите на 

фугите при устоите). Габаритът на 

съоръжението се състои от два тротоарни 

блока с широчина 2,75м и пътно платно с 

широчина 10,5м. Общата ширина на пътното 

платно е 16,50 м, мерена между корнизите. 

Връхната конструкция на съоръжението е от 

сглобяеми греди от обикновен стоманобетон, 

обединени със сборно-монолитна пътна 

плоча. Стълбовете, устоите на надлеза и 

подпорните стени в двата му края са също 

стоманобетонни, в монолитно изпълнение. 

Надлезът е разделен на две „температурно-

непрекъснати“ секции (на четири и шест 

отвора). След повече от три десетилетия 

експлоатация има проявилите се 

конструктивни дефекти в конструкцията на 

моста. Необходимо е и цялостна подмяна на 

пътната настилка, ограничителните системи, 

тротоарната настилка и пешеходните 
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парапети с цел подобряване на безопасността 

и транспортно-техническите характеристики 

на улицата. Пуснат в експлоатация след 

ремонта м. ноември 2020г. 

В края на 2019г. стартира генерален 

ремонт и цялостно преасфалтиране на ул. 

Софийско шосе, гр. Перник. Ремонта се 

извършва през 2020г. и предстои 

завършването му през настоящата година. 

 

 

 

PK_t_1

1 

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 Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общински 

бюджет (при 

финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

Асфалтирана ул. "Крали Марко" в кв. "Тева", 

която е дълга 180 метра. 

Три основни улици в Перник ще бъдат 

напълно обновени през годината. Ремонтите 

са залегнали в бюджета на Община Перник за 

2021 г. и със средствата ще бъде извършена 

пълна рехабилитация на ул. „Освобождение“ 

в кв. „Тева“, ул. “Отец Паисий” и ул. 

“Софийско шосе”. 

Ще се извърши подмяна на водопровода по 

ул. „Освобождение“ в кв. „Тева“ и след това 

трасето да бъде преасфалтирано напълно“. 
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По ул. „Отец Паисий“ също ще бъде 

положена нова асфалтова настилка. 

PK_t_1

2 

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 Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общинскии 

бюджет (при 

финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

През месец май 2020г. активно се работи по 

възстановяването на велоалеята в района на 

кв. „Мошино“.Теренът е засипан с инертни 

материали, поставени са бордюрите и е 

извършено асфалтирането на трасето. 

Изградената през 2017г. велоалея  с обща 

дължина 6 246,77м., чието трасе започва от 

площад „Кракра“, по ул. „Стримон“ ,ул. 

„Бродо“, кв. „Ив.Пашов“, успоредно на 

вътрешноградската магистрала и р. Струма, 

минава покрай разклона за „Тева“ , пресича 

кръстовището за кв. „Мошино“ до Ленински 

проспект, Езиковата гимназия и стига до 

парка пред кметство „Изток“,беше повредена 

при изграгждане на довеждащия водопровод в 

района на кв.Мошино по време на водната 

криза, което наложи и отремонтирането й. 

 

PK_t_1

3SO2 

РМ10 

Партньорства за иновативни 

инициативи и прилагане на 

пилотни проекти, 

технологии и продукти, в 

сектор транспорт, свързани с 

2021 г. Община Перник Не са 

необход

ими 

допълни

телни 

 По ОПОС се реализира проект 

BG16M1OP002-5.004-0010-C01 

“Подобряване качеството на атмосферния 

въздух чрез въвеждане на екологосъобразен 

обществен електротранспорт в Перник“.  



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 подобряване на КАВ  средства Периодът на изпълнение е 

07.05.2020г. - 07.10.2022г., като на 

22.04.2020г. е  сключен Договор за БФП. 

Резултатът от реализиране на проекта е 

закупени и доставени 5 броя нови 12-метрови 

електрически единични автобуси и 

допълнително оборудване към тях, 

отговарящи на изискванията определени в 

Регламент (ЕО) № 661/2009 относно 

изискванията за одобрение на типа по 

отношение на общата безопасност на 

моторните превозни средства, техните 

ремаркета и системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за тях или 

Правило на ИКЕ на ООН № 107. Доставени и 

монтирани, пуснати в експлоатация 5 броя 

зарядни станции за бавно зареждане и 1 брой 

двойна бързозарядна станция Въведен по-

ефективен и екологичен обществен транспорт 

с по-малко потребление на енергия и 

възможности за алтернативни форми на 

транспорт. Ще бъде постигнато по-добро 

качество на въздуха чрез намаляване на 

емисиите на ФПЧ10 и NОx от обществения 

транспорт в гр. Перник. 

По ОПРР се реализира проект 

BG16RFOP001-1.018-0004-C06 „Интегриран 

градски транспорт на град Перник“. Срокът 

на изпълнение е 15.05.2018 г. - 15.05.2021 г. 

Резултатът от реализиране на проекта е: 
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-Закупени автобуси с двигатели на природен 

газ /CNG/, ЕВРО 6, 100% нисък под, така че 

да отговаря на нуждите и проблемите на 

лицата с увреждания–13 бр.;  

-Ремонтиран и оборудван автобусен гараж;  

-Изградена нова газозарядна станция за 

зареждане с природен газ - вътрешна газова 

инсталация и сграда на станцията. Качествено 

изпълнени строително-монтажни дейности, в 

съответствие с изискванията на работния 

проект и клаузите на договора за 

строителство; 

-Изграден контролен център; доставено и 

монтирано оборудване на всички 72 бр. 

превозни средства, които се движат по всички 

линии – основни и допълнителни с бордови 

компютри с GPS; 

-Оборудвани 70 бр. спирки в гр. Перник с 

дисплеи за информация в реално време за 

пътниците, показващи: номера на линията, 

имената на спирките по маршрута, 

очакваното време за пристигане на 

следващото превозно средство.  

 

PK_t_1

4SO2 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Част от МПС на Община Перник имат 

„дизел-филтри“, за останалите се осигурява 

при обновяване на автопарка.  
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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_1

5 

РМ10 

РМ2.5 

Изграждане на нов 

сгуроотвал за 

производствените отпадъци 

на ТЕЦ Република към 

Топлофикация Перник с 

оросителна система 

2019 – 2021 

г. 

„Топлофикация 

Перник“ АД 

 Топлофикация 

Перник АД 

Към момента на изготвяне на отчета не е 

изграден нов сгуроотвал за 

производствените отпадъци на ТЕЦ 

Република към Топлофикация Перник с 

оросителна система. 

PK_t_1

6 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на изведеният 

от експлоатация сгуроотвал 

2019 – 2021 

г. 

„Топлофикация 

Перник“ АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

- Сгуроотвал „7-ми септември“, обект с 

издадено комплексно разрешително №296-

НО/2008г., актуализирано с решение №296-

НО-ИО-А1/2013г. на Изпълнителния 

директор на ИАОС - на 07.05.2020г. е 

допусната  аварийна ситуация с пробив на 

дига, вследствие на което са настъпили 

екологични щети. Издадена е заповед № РД-

23/12.01.2021г. на министъра на околната 

среда и водите за прилагане на оздравителни 

мерки, вписани в 7 /седем/ точки, със срокове, 

от „незабавно“ до краен срок „една година“ 

след влизане в сила на заповедта. Към 

настоящия момент не е извършено 

рекултивиране. 

- Сгуроотвал „Кудин дол“, обект с 

издадено комплексно разрешително № 297–

НО/2008г. на министъра на ОСВ, - на 

23.12.2020г. са постъпили сигнали в  Община 
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Перник за замърсяване на р.Струма. При 

извършена съвместна проверка от служители 

на общината, РИОСВ-София и ИАОС е 

установено, че е допуснато изтичане на 

оборотни води от бетонова шахта, 

разположена под стената на сгуроотвала към 

водоприемник - дере Кудина бара. Обектът се 

експлоатира. Не е извършена рекултивация. 

 

 

PK_t_1

7 

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 

През 2020г. два пъти са давани предписания 

от РИОСВ за уплътняване на котелен цех и в 

изпълнение са предприемани действия от 

оператора, за което е уведомяван 

компетентния орган. 

PK_t_1

8 

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 

В резултат на дадени предписания от 

РИОСВ през 2020г. са капсуловани 

откритите ленти преди изсипване на 

използавното гориво на открит въглищен 

склад.  

PK_t_1

9 

РМ10 

Поддържане на 

вътрешнозаводките пътища 

в добро състояние, чисти от 

земни маси и прах 

2019 – 2021 

г. 

„Топлофикация 

Перник“ АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

През 2020г. са съставени два броя актове за 

установяване на административни 

нарушения за допуснати неорганизирани 

прахови емисии и вторично замърсяване на 

въздуха, вследствие натрупана прах на 
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РМ2.5 площадката на централата. 

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 

През 2020г. в стационарната автоматична 

станция „Център“ – Перник към ИАОС са 

регистрирани 23 превишения на 

средночасовата норма за серен диоксид, 

като само в един от тези случаи е 

регистрирано  превишение на алармения 

праг за серен диоксид /500 мкг/м3/, 

измерени в три последователни часа. 

Превишението е регистрирано на 

15.01.2020г., в 05.00, в 06.00 и в 07.00 часа, 

като най-високата средночасова стойност: 

999,13 мкг/м3 е регистрирана в 07.00 ч. 

РИОСВ-Перник е дала предписание на 

ТЕЦ „Република” към “Топлофикация 

Перник” АД за незабавно намаляване на 

производствените мощности до възможния 

минимум. 

След получаване на сигнала от 

инспекцията, Община Перник е предприела 

действия за информиране на населението 

за спазване на мерки с цел опазване на 

здравето им. 

Посочените причини за високите 

концентрации на серен диоксид са 

неблагоприятните метеорологични 

условия-безветрие и гъста мъгла, 

повишеното потребление на твърдо гориво 

в битовия сектор и работа на ТЕЦ 
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„Република” към “Топлофикация Перник” 

АД. 

В 12:00 на 15.01.2020 г. часа 

концентрацията на замърсителя се 

понижава под средночасовата норма от 350 

микрограма на кубичен метър и отпада 

необходимостта от спазване на предпазни 

мерки от чувствителните групи на 

населението. 

 

 През 2020г. не е експлоатиран трети котел, 

използващ природен газ за основно гориво, 

като резервна мощност с цел намаляване 

нивото на серен диоксид в атмосферния 

въздух. 

PK_t_2

0 

РМ10 

РМ2.5 

SO2 

ПАВ 

Уплътняване на 

конструкцията на ЕСДЦ с 

цел недопускане на 

неорганизирани емисии  

2019 – 2021 

г. 

„Стомана 

Индъстри“ АД 

 „Стомана 

Индъстри“ АД 

За отчетния период са въведени в 

експлоатация следните строежи, които водят 

до недопускане на неорганизирани емисии:  

1. Филтрираща система за прах от 

феросплави на територията на Стомана 

Индъстри АД- за ЕДП1 и за ЕДП3 /м. 

септември 2020г./ 

2. 2.Вакуумен дегазатор – ЕСДЦ ЕДП3 /м. 

септември 2020г./ 

3. Линия за шлайфане на заготовки - 

ЕСДЦ/м. септември 2020г./ 

4. През 2020г. се  работи по изграждане на 

нов електрофилтър и ново изпускащо 

устройство към ЕСДЦ. Предстои 

въвеждането в експлоатация. 
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PK_t_2

1 

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 

При извършваните проверки през 2020г. от 

РИОСВ не е констатирано натрупване на 

прах по вътрешнозаводските улици  

PK_t_2

2 

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_2

3 

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. 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

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. 

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 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 При изграждане и ремонтиране на пътната 

инфраструктура, тротоари, улична и алейна 

мрежа, сгради и други  обекти, в това число 

изготвяне на проекти за вертикална 

планировка и озеленяване се извършват 

регулярни проверки, както и извънредни 

такива от експертите в отдел Строителство и 

инфраструктура. 

PK_t_2

4 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 

През 2020г. на територията на град Перник 

са поддържани 1425,22 дка зелени площи. 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_2

5 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 

През 2020г. са засадени 1001 дръвчета от вида 

липа и чинар в Перник. В екоинициативата се 

включват стотици 

доброволци. Осигуряването на дръвчетата е 

от физическо лице. Засаждането обхваща 

централната градска част, кварталите 

„Изток“, „Мошино“, „Църква“, „Тева“ и 

„Димова махала“. Дръвчета са засадени и 

край пътен възел „Хумни дол“ и в дворовете 

на пернишки училища. 

 

PK_t_2

6 РМ10 

PK_t_2

7 

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) 

През 2020 г. са извършени следните 

дейности, отнасящи се към тази мярка: 

Механизирано обработване на уличните 

платна чрез разпръскване на смеси – 4 

003,291 дка; 

Ръчно метене на тротоари, регули на улични 

платна, алеи, спирки на МГТ и др.-17 

710,74дка; 

Ръчно почистване на пътното платно от 

отпадъци, като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и 

др.-16,36т; 

Механизирано почистване на пътното 

платно от отпадъци, като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и 

др.-64, 5т.; 

Почистване на междублокови пространства, 

алеи, детски и спортни площадки, гробищни 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

паркове и др. места за обществено ползване-

2407,24дка.; 

Механизирано метене на улици и площади-

25.79дка; 

 

PK_t_2

8 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)  

През 2020г. е извършено миене с 

автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, 

площади, спирки на МГТ и др. места за 

обществено ползване – 544,2 дка общо, в 4 

месеца от годината. 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

       Служители на Звено Общински 

инспекторат при Община Перник, както и 

служители на РИОСВ Перник през 2020г. са 

извършвали проверки по сигнали за  изгаряне 

на отпадъци, включително автомобилни гуми 

и отработени масла. През 2020г. са издадени 

следните Наказателни постановление на ФЛ: 

НП №15/31.03.20г. за изгаряне на излезли от 

употреба на гуми, в размер на 100лв.; 

НП №6/16.01.20г. за изгаряне на отпадъци в 

размер на 150 лв.; 

     На основание чл. 44 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 26 от Наредба № 1 за 

обществения ред на територията на община 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

Перник и чл. 27, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Наредбата 

за управление на отпадъците на територията 

на община Перник, и във връзка с 

провеждането на традиционния празник 

„Сирни Заговезни" на 01.03.20г. е издадена 

заповед № 242/25.02.20г. от Кмета на Община 

Перник за забрана на: 

1. Паленето на автомобилни гуми, 

пластмаси, и използването на запалителни 

течности  за 

разпалване на огъня и поддържане на 

горенето на огньовете (ритуални огньове), 

направени по повод 

празника „Сирни Заговезни" 

2. Струпването на автомобилни гуми 

на общински площи и образуването на 

нерегламентирани сметища 

В тази връзка са извършвани проверки и 

събраните гуми са изземвани. 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

     Служители на Звено Общински 

инспекторат при Община Перник, както и 

служители на РИОСВ Перник през 2020г. са 

извършвали проверки по сигнали за 

нерегламентирано изгаряне на отпадъчни 

масла и други отпадъци. 

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_2 При изграждане и 

ремонтиране на пътна 

2021 г. Община Перник Съгласн

о 

Общински 

бюджет, 

Дължина на ремонтирани пътища и тротоари 

и поставени бордюри 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

9 РМ10 

РМ2.5 

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. 

одобрен

ите 

проекти 

Оперативни 

програми 

PK_t_3

0 РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на нарушени 

терени на депо. 

2017-2021 

г. 

Община Перник Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Относно: Проект за рекултивация на депо за 

неопасни отпадъци на град Перник 

През отчетната година е издадено и влязло в 

сила Решение № ПE-7-ПР/2020 г. на 

Директора на РИОСВ-Перник за 

инвестиционно предложение /ИП/ „Закриване 

и рекултивация на съществуващо общинско 

депо за ТБО в м. „Маркови егреци“ в 

землището на с. Люлин, община Перник“; 

Издадено е Становище на Басейнова 

дирекция „Западнобеломорски район“, с изх. 

№ П-02-19 (5)/06.02.2020 г., съгласно което 

ИП е допустимо с ПУРБ на „ЗБР“ за БУ 

(2016-2021 г.) и ПУРН на „ЗБР“ за БУ (2016-

2021г.). Предстои извършване на 

рекултивацията. 

 

PK_t_3 Изграждане на площадка за 

СО и ЕГО 

2020 г. Община  Перник 1 300 

000 лв. 

Общински 

бюджет (При 

В поименния списък на капиталовите 

разходи за 2021 година,  приет с Решение 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

1 финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

№422/11.02.2021г. на  Общински съвет - гр. 

Перник са включени: 

1. Изграждане на площадка за приемане, 

предварително третиране и рециклиране на 

строителни отпадъци /СО/ и едрогабаритни 

отпадъци /ЕГО/ в гр. Перник, УПИ I кв.202 - 

ЕТАП 1  - 768 000 лв.; 

2. Изграждане на бетонни площадки за 

ЕГО и зелени отпадъци - 92 500 лв. 

 

PK_t_3

2 

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_3

3 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 

2021 г. Община Перник Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Площ на озеленени терени 

PK_t_3

4 РМ10 

РМ2.5 

Ежегодно извършване на 

залесителни мероприятия 

върху ерозирали и 

замърсени терени извън 

урбанизираната територия 

2021 г. Община Перник Съгласн

о 

одобрен

ите 

проекти 

Общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Площ на озеленените терени 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_3

5 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 

годишни

я 

бюджет 

Общински 

бюджет  (при 

финансова 

възможност)  

През 2020г. е извършено ръчно почистване 

на пътното платно от отпадъци, като смеси 

за зимно обезопасяване, наноси, пясък, 

пръст, треви и др. в размер на 1636,16 дка. 

PK_t_3

6 РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на машинно 

почистване на улиците чрез 

изсмукване 1 път на 

тримесечие 

2020 г. Община Перник В 

рамките 

на 

годишни

я 

бюджет 

Общински 

бюджет (при 

финансова 

възможност) 

Механизирано почистване на пътното 

платно от отпадъци като смеси за зимно 

обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и 

др. – 64,495 дка; 

Механизирано метене на улици и площади-

25,79 дка. 

PK_t_3

7 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 

годишни

я 

бюджет 

Общински 

бюджет  (при 

финансова 

възможност) 

Миене с автоцистерна с маркуч на улици, 

тротоари, площади, спирки на МГТ и др. 

места за обществено ползване-544,2 дка 

PK_r_1

0 

Постоянен контрол върху 

забраната за изгаряне на 

отпадъци, включително 

2021 г. Община Перник, 

РИОСВ - 

Перник 

Не са 

необход

ими 

 На основание чл. 44 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация 

(ЗМСМА), чл. 26 от Наредба № 1 за 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

автомобилни гуми и 

отработени масла 

допълни

телни 

средства 

обществения ред на територията на община 

Перник и чл. 27, ал. 1, т. 6 и т. 8 от Наредбата 

за управление на отпадъците на територията 

на община Перник, и във връзка с 

провеждането на традиционния празник 

„Сирни Заговезни" на 01.03.2020 г., е 

издадена заповед на Кмета на Община 

Перник, с която е забранено паленето на 

автомобилни гуми, пластмаси, и използването 

на запалителни течности за 

разпалване на огъня и поддържане на 

горенето на огньовете (ритуални огньове), 

направени по повод празника „Сирни 

Заговезни". Контролни проверки по 

изпълнение на заповедта са извършени от 

служители на отдел „Общински инспекторат", 

съгласно правомощията им. 

PK_t_3

8 РМ10 

РМ2.5 

Затревяване на всички 

„свободни площи“ в 

населеното място с 

устойчива през всички 

сезони и многогодишна 

тревна растителност 

2021 г. Община Перник 180 000 

лв. 

Общински 

бюджет(при 

финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

Площ на озеленените терени 

PK_t_3

9 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_4

0 РМ10 

РМ2.5 

Възстановяване на 

храстовата и дървесна 

растителност по всички 

2021 г. Община Перник В 

рамките 

годишни

Общинскии 

бюджет (при 

финансова 

Площ на възстановените зелени площи 

около пътища 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

улици и основни артерии, 

където това е възможно 

я 

бюджет 

възможност), 

Оперативни 

програми 

PK_r_1

1 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 В изпълнение на заповед на кмета на Община 

Перник, според която излезлите от употреба 

автомобили, паркирани от години по 

тротоари и градини  трябва да се разчистят са 

извършени проверки през 2020г. От 

общински инспекторат са поставени стикери 

на колите, с което се дава тримесечен срок на 

собствениците да премахнат ИУМПС. След 

този срок се пристъпи към принудително  им 

премахване. Сред тях има и такива, които 

нямат регистрация. За миналата година са 

поставени стикери на 140 автомобила, като 97 

от тях са премахнати. 

 

PK_r_1

2 

РМ10 

РМ2.5 

Засилване на контрола върху 

паркирането на МПС в 

зелени площи и 

принудително премахване 

2021 г. Община Перник Не са 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Брой съставени актове 

 



Код Мярка Срок на 

изпълнени

ето 

Отговорен за 

изпълнението 

Финанс

ови 

средства 

в лв. 

Финансов 

източник 

Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_r_1

3 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Брой извършени съвместни мероприятия за 

благоустройство на общината 

PK_r_1

4 

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 

необход

ими 

допълни

телни 

средства 

 Брой на извършените ремонти 

 


