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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.  

 

 

 

  
 

22.05.2018 г. 

 

Нов проект "Интегриран градски транспорт на град 

Перник" спечели община Перник 

 
Министерството на регионалното развитие и благоустройството - МРРБ отпуска 

над 9,5 млн. лв. на община Перник чрез Оперативна програма "Региони в 

растеж" 2014-2020 г. за модернизация на градския транспорт. Управляващият 

орган на ОПРР одобри инвестиционната програма на общината по приоритетна 

ос 1 на програмата за "Интегриран градски транспорт на град Перник".  
 

Целта на проекта за интегриран градски транспорт е подобряване на жизнените 

и екологични условия в града, създаване на по-ефективен, бърз и екологичен 

градски транспорт с по-малко потребление на енергия, намаляване на 

отрицателното влияние върху околната среда чрез поддържане на градска 

транспортна система от екологични превозни средства. 
 

В рамките на проекта се предвижда закупуване на 15 броя нови автобуса с 

двигатели на природен газ, както и проектиране и изграждане на нова 

газозарядна станция в бившето тролейбусно депо и ремонт на сградите в депото, 

въвеждане на електронни информационни табла на спирките на обществения 

градски транспорт, система за контрол на обществения транспорт и електронна 

система за таксуване на пътниците. 

Общата стойност на проекта е        9 524 495,00 лв., в т.ч.: 
 Стойност на БФП: 6 556 680,00 лв. 
 Финансиране от ЕС чрез ЕФРР 5 573 178,00 лв. 
 Национално съфинансиране: 983 502,00 лв. 

 Собствен принос: 2 967 815,00 лв. 

 

Главната цел на проекта е изграждане на устойчива транспортна система за 

град Перник, която да намали зависимостта от използването на личния автомобил 

в полза на чистите форми и средства на придвижване в градската среда. 

 

Със Заповед №782/18.05.2018 г. е определен екип на проекта с ръководител инж. 

Иван Искренов – началник отдел „Европейски и национални оперативни 

програми“ при община Перник. 
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