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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.  

 

3 август 2021 г. 

 

 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 

 

ИНТЕГРИРАН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ГРАД ПЕРНИК 

 
 

Стартира изграждането на вътрешна газопроводна инсталация и сграда за газозарядна 

станция по проект BG16RFOP001-1.018-0004 „Интегриран градски транспорт на град 

Перник". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие.  

На проведената на 3-ти август 2021 г. Официална церемония „Първа копка“ участие 

взеха Кметът на Община Перник – Станислав Владимиров, Зам. Кметовете – инж. Мирослав 

Стоицев и Стефан Кръстев – ръководител на проекта, Председателят на Общински съвет - 

Перник – Димитър Колев, представители на заинтересовани институции, представители на 

изпълнителите по проекта, журналисти и граждани на Перник. 

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. 
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На церемонията бе представено постигнатото до момента, както и предстоящите 

реализации в рамките на срока на проекта. 

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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