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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.  

 

 

 

  
 

29.11.2018 г. 

 

 
С Решение №10 от 06.11.2018 г. на възложителя „Градски транспорт – Перник“ ЕООД 

е прекратена процедурата "Доставка на подвижен състав - 15 броя нови автобуси на природен 

газ за нуждите на обществения транспорт в град Перник“, в изпълнение на проект 

„Интегриран градски транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014- 2020, поради подадена жалба в КЗК по касаеща дължината на автобусите.  

След обстоен анализ е взето решение да бъде подадено искане за изменение на 

договора за безвъзмездна финансова помощ, като се направи промяна в техническата 

спецификация за обществена поръчка, относно габаритната дължина на автобусите, за да се 

даде възможност на по-широк кръг лица да участват в обществената поръчка, тъй като  

автобуси с габаритна дължина до 12 000 мм са в по-масово производство на пазара.  

Във връзка с промяната на изискванията за габаритни размери на автобусите, следва 

да се промени и разполагаемия финансов ресурс в рамките на отпусната безвъзмездна 

финансова помощ и съфинансирането на бенефициента, като в новата спецификация се 

предвижда обществената поръчка за доставка на 13 автобуса с по-добри параметри от 

първоначално заложените.  

Ще бъде проведена среща с  представители на Управляващия орган на ОПРР 2014-

2020 за обсъждане на искането за изменение на договора и параметрите, заложени в него. 

С Решение от 29.10.2018 г. е прекратена и процедурата Избор на изпълнител/и на 

инженеринг и строително-монтажни работи в изпълнение на проект „Интегриран градски 

транспорт на град Перник“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020, тъй като 

явилите се кандидати не отговорят на заложените в документацията изисквания. 
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