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                                               ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2019 ГОДИНА 

 

За енергийна ефективност говорят следните фактори:  

- намаляване разходите за скъпи горива и енергии;  

- повишаване сигурността на снабдяването с енергия;  

- подобряване топлинния комфорт;  

- намаляване емисиите на вредни вещества;  

- предпоставка за устойчиво развитие. 

 

Описаните фактори са включени  в общинския План за енергийна ефективност 

(ПЕЕ), който включва  изпълнение на проекти за повишаване на енергийната 

ефективност и за използване на възобновяеми енергийни източници /ВЕИ/.  

Общите цели на общинския ПЕЕ се определят на основата на държавната 

политика по енергийна ефективност, както и на приоритетите заложени в Плана за 

развитие на общината за 2014г.- 2020г. и в Програмата на Кмета за мандат 2015г.-2019г.  

В този смисъл основните цели на ПЕЕ на община Брацигово са: 

Основна цел 1:Подобряване на средата за живот в общината  чрез ефективно 

използване на енергийните източници; 

Основна цел  2: Създаване на условия за активизиране на икономическия живот в 

общината; 

Основна цел   3: Намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми 

за вредни вещества в атмосферата. 

 

      През 2019 година общината продължава инвестициите си основно в две 

направления, свързани с държавната политика по енергийна ефективност, а именно: 

 

       1.Поддръжка и ремонт на монтираното през 2018г. LED осветление, което се 

характеризира с дълъг живот и икономия на ел.енергия.  По този начин се осигурява 

широкоспектърна осветеност и значителната икономия на ел. енергия. 

  

       2. Поддръжка на изпълнените по-рано в годините мерки по енергийна ефективност 

в общинските обекти. 
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       2.1. Относно изградените отоплителни инсталации на биогориво в сградите на 

общинска администрация,  Младежки дом, училища и детски градини на територията 

на Общината, провеждаме обществени поръчки за избор на доставчик и осигуряване на 

средства за доставка на пелети. По този начин се осигурява по-голям комфорт на 

ползвателите на цитираните сградите. Работата на отоплителните инсталации на 

биогориво осигуряват икономия на финансов ресурс и не замърсяват околната среда. 

 

      2.2. Извършва се текуща поддръжка на подменената дограма, както и изпълнената 

топлоизолация на стени и покрив /на по-голямата част от обектите/ на СУ "Народни 

Будители" гр.Брацигово; НУ "Васил Петлешков" гр.Брацигово; ДГ "Здравец" 

гр.Брацигово; ДГ "Слънце" с.Исперихово; ОУ "Христо Ботев" с.Исперихово; КСУДС 

гр.Брацигово; Общинска администрация Брацигово; Младежки дом гр.Брацигово; 

Реконструкция и ремонт на сграда-читалище "Н.Й.Вапцаров 1903г." и благоустрояване 

на прилежащото пространство с.Бяга; Реконструкция и ремонт на сграда - читалище 

"Св. Св.Кирил и Методий-1929" и благоустрояване на прилежащото пространство 

с.Исперихово; Ремонт и реконструкция на Народно читалище "Васил Петлешков-1874" 

гр.Брацигово. 

 

      Подменената дограма намалява чувствително загубата на топлоенергия, в резултат 

на което се намаляват разходите за отопление. В обектите, където е поставена 

топлоизолация на стени и покрив, коефициентът на топлопреминаване е намален 

чувствително.  

      Всички действия, свързани с енергийната ефективност, изпълнявани през 2019г. 

надграждат извършеното през предходните години и осигуряват устойчивост на 

реализираните дейности. 

 

 

        

 

НАДЕЖДА КАЗАКОВА,  

КМЕТ НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 


