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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ПЕРНИК 

 
 

С официална церемония „Първа копка" стартира изграждането на вътрешна 

газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция по 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 ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

 

Събитието ще се проведе на 3 август 2021 г. от 10.30 ч. в гр. Перник, кв. Църква“ , 

ул. „Петър Пенчев", в участъка между Скоростна магистрала и ул. „Владайско 

въстание" – бившето тролейбусно депо. 

 

Изграждането на газопроводната инсталация и газозарядната станция е част от 

Компонент 6. Доставка на нов подвижен състав, отговарящ на европейската 

нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и използване на 

възобновяеми/алтернативни енергийни източници – дейност по проекта, която включва 

няколко поддейности. Включва проектиране, авторски надзор и СМР на вътрешна 

газопроводна инсталация и сграда за газозарядна станция и доставка и монтаж на 

оборудване; реконструкция и ремонт на депо в гараж в кв. Църква и доставка и монтаж 

на оборудване за депо; както и осъществяване на строителен надзор и оценка на 

съответствието на инвестиционните проекти.  

Финалната и най-атрактивна част от дейността е доставката на 13 броя нови единични 

газови автобуси и специализирано оборудване към тях. 

 

Проектът Интегриран градски транспорт на град Перник, ДБФП №BG16RF0P001-

1.018-0004-C07 стартира на 15.05.2018 г. Независимо от непредвидените обстоятелства, 

изпълнението на проекта е на финалната права. 

Общата стойност на проекта е 10 216 495.00 лв., в т.ч.: 

http://www.eufunds.bg/
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 Стойност на БФП:   6 552 227.05 лв. 

 Финансиране от ЕС чрез ЕФРР  5 569 393.00 лв. 

 Национално съфинансиране:     982 834.05 лв. 

 Собствен принос:     3 664 267.95 лв. 

Главната цел 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. 

Вече е въведена на системата за контрол на обществения градски транспорт. 

Монтирани са информационните електронни табла на спирките на градския транспорт 

за удобство на гражданите. Предстои въвеждане на електронната система за таксуване 

и пускане в експлоатация на нов Билетен център.  

Направен е ремонта на сградата на депо, предназначено за прегледи, ремонт и 

съхранение на оборудване за подвижния състав.  

Стартира изграждането на газозарядната станция, с което ще завърши целия 

цикъл основни дейности по проекта.  

Изпълнител на строително-монтажните работи е „НИВЕЛ СТРОЙ“ ЕООД, а 

строителният надзор ще изпълнява „КОНСИС“ ЕООД. 

До края на проекта – 15.12.2021 г. предстои да бъдат доставени 13 бр. автобуси 

на компресиран природен газ, отговарящ на европейската нормативна уредба за вредни 

емисии от двигателите и използване на алтернативни енергийни източници. 
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