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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.  
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ОТ ИНТЕРВЮТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ДЕНИСЛАВ ЗАХАРИЕВ 

http://perniknews.com/news/  

Денислав Захариев: След година Перник ще е с обновен градски транспорт 

„Проектът „Интегриран градски транспорт на град Перник” е един от 

основополагащите проекти за областния център с огромна стойност, като парично изражение 

над 9 милиона, а според мен и с огромна стойност за града, тъй като благодарение на него ние 

ще успеем да придобием един много по-екологичен, както е името на самия проект, 

интегриран градски транспорт. В момента са в ход голяма част от поръчките, вече имаме по 

някои позиции сключени договори с изпълнители, дейностите са планови. Надявам се, в 

началото на следващата година да можем да прережем лентата на вече обновения ни градски 

транспорт.” Това заяви Денислав Захариев – зам.-кмет „Икономическа политика и 

евроинтеграция“ на Община Перник, 

Припомняме, че проектът за интегрирания градски транспорт в Перник, изпълняван по 

оперативната програма „Региони в растеж“ /2014-2020/, ще обнови транспортните средства по 

четирите основни линии в областния център, съобщи зам.-кметът Денислав Захариев. 

Ще бъдат купени нови автобуси, стандарт Евро 6, с компресиращ газ, ще се изгради 

газозарядна станция и ще се ремонтира бившето тролейбусно депо. С новите превозни 

средства ще оперира предприятието „Градски транспорт – Перник“; автобусите ще обслужват 

най-големите пернишки квартали – „Изток“, „Мошино“, „Тева“ и „Църква“. 

На автоспирките ще се монтират съвременни електронни табла, ще се въведе модерна система 

за таксуване. 

Проектът е на стойност 9 524 495 лв., от които 2 967 815 лв. са собствени средства на 

общината, а 6 556 680 лв. е безвъзмездната европейска помощ. 

Проектът започна през май 2018 година и според разработката трябва да завърши на 15 май 

2020 година. 

 

https://glasnews.bg/ 

 

Интервю за седмичното предаване „Перничани-потомците на Кракра“ на Радио 

"Фокус" на  Денислав Захариев зам.-кмет „Икономическа политика и евроинтеграция“ 

на Община Перник.  

…..…. Зам.-кметът заяви, че един от основните проекти на Община Перник за тази година е 

„Интегриран градски транспорт“. „Това е основополагащ проект за град Перник с огромна 

стойност, като парично изражение над 9 милиона, а според мен и с огромна стойност за града, 

тъй като благодарение на него ние ще успеем да придобием един много по-екологичен, както 

е името на самия проект, интегриран градски транспорт. В момента са в ход голяма част от 

поръчките, по някои позиции вече имаме сключени договори с изпълнители“, поясни той и 

добави, че се надяват, в началото на следващата година да бъде прерязана лентата на вече 

обновения ни градски транспорт….. 
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