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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.  

 

 

 

  
 

30.08.2018 г. 

 

Продължава подготовката на документациите за обявяване 

на обществените поръчки за дейностите по проект  

"Интегриран градски транспорт на град Перник"  

 
Екипът за управление на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник” по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ продължава подготовката и обявяването 

на процедурите за избор на изпълнители по основните дейности по проекта. 

Обявени са процедурите: 

1. "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 

2. 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 по две обособени позиции: 

 Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна газопроводна 

инсталация и сграда за газозарядна станция  

 Реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква  

 

3. „Доставка и монтаж на оборудване в изпълнение на проект „Интегриран градски 

транспорт на град Перник“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ по 

две обособени позиции: 

 Първа обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за газозарядна станция в 

изпълнение на проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014-2020“ 

 Втора обособена позиция: „Доставка и монтаж на оборудване за депо в изпълнение на 

проект „Интегриран градски транспорт на град Перник“ по оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020“ 

 

4. Извършване на одит за проверка на разходите и дейностите във връзка с изпълнение на 

проект "Интегриран градски транспорт на град Перник", Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” 

 

Повече информация можете да намерите на сайта на община Перник www.pernik.bg в раздел 

профил на купувача и в Профила на купувача на партньора по проекта „Градски транспорт – 

Перник“ ЕООД. http://pernik.bg/gradski-transport-pernik-eood  
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