
Таблица към Решение№275/26.03.2021 г. 

на ОбС-гр. Брацигово 

1 

 

Таблица :  Индикатори за оценка на ОПР,  

План за ЕЕ и Програма за ВЕИ 

       ИНДИКАТОРИ Изпълнение 

2020 

• Дължина на реконструирана третокласна и 

четвъртокласна пътна мрежа (км.) 

             

0 

• Брой селища и брой население от общината, 

обслужвано от реконструирана третокласна и 

четвъртокласна пътна мрежа (бр./бр.) 

0 

• Дължина на ремонтираната улична мрежа в 

населените места (км.) 

с.Бяга - 482л.м.  

с.Исперихово - 921л.м.  

с.Козарско- 412л.м. 

с.Равногор-510 л.м. 

с.Розово-82 л.м. 

гр.Брацигово-3376 л.м. 

• Дължина на изградена канализационна мрежа 

(км.); 

0 

• Брой на населението, обслужвано от 

канализационна мрежа; 

0 

• Относителен дял на населението, обслужвано 

от канализационна мрежа (%) 

0 

• Дължина на изградена нова канализационна 

мрежа (м) 

0 

• Инвестиции в канализационната мрежа (лв.) 0 

• Дължина на изградена водопроводна мрежа 

(км) 

0 

• Дължина на рехабилитирана водопроводна 

мрежа (км) 

                                    0 

• Инвестиции за изграждане и рехабилитиране 

на водоснабдителната мрежа (лв.) 

                                    0 

• Брой жители, обслужвани от новите 

(рехабилитирани) водопроводни мрежи 

                                    0 



Таблица към Решение№275/26.03.2021 г. 

на ОбС-гр. Брацигово 

2 

 

• Относителен дял на населението с режим на 

водоползване (%) 

100% 

• Относителен дял на населението с достъп до 

водопровод (%) 

100% 

• Брой ремонтирани обекти на образованието, 

здравеопазването, социалните грижи, 

културата, спорта и младежките дейности 

1бр. -„Подобряване на спортна 

инфраструктура на с. Бяга, Община 

Брацигово“- спортна площадка 

1бр.- Чиста околна среда - смях и игри за 

нашите деца 06207.502.1917/УПИ- XXII за 

озеленяване/, кв. 92 по РП на гр. Брацигово 

- детска площадка 

• Дължина на укрепени речни корита (м.) 0 

• Брой, преминали през квалификационни 

курсове общински служители и общински 

съветници 

Общински служители, преминали 

квалификационни курсове – 11 бр; 

Общински съветници, преминали 

квалификационни курсове – О бр. 

• Брой на общинските служители, обучени по 

управление на средствата от фондовете на ЕС 

0 

• Брой проекти (в т.ч. от ЕС) 1. По Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” получено 

финансиране на следните проекти: 

- проект „Топъл обяд”; 

- проект „Работа”; 

- проект „Обучение и заетост на младите 

хора”; 

- проект „Обучение и заетост на хора с 

увреждания”; 

- проект ..Пилотен модел за социално-

икономическа и образователна интеграция 

на уязвимите групи в Община Брацигово”; 

- проект „Подкрепа за успех”. 

- „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания“ 

- „Рекултивация на депо за ТБО на 

Община Брацигово в УПИ I „Депо за 

неопасни отпадъци“, местност 

„Клисурата“ 

2. По Оперативна програма НОИР 

получено финансиране по проект 

„Пилотен модел за социално- 

икономическа и образователна интеграция 

на уязвимите групи в Община Брацигово”. 

З.От ПУДООС спечелено финансиране по 

следните проекти: 
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Обичам природата и аз участвам” - 

ДГ"Здравец” гр. Брацигово, СУ „Народни 

будители“ гр. Брацигово, 

ДГ“Слънце“с.Исперихово, с. Бяга 

• Привлечени в общината средства (в т.ч. от 

фондовете на ЕС) – хил.лв. 

1.Средства по проекти от ЕС – 671976,96 
лв. получени трансфери; 
2. Средства по проекти от ПУДООС-24887 
3.Средства от банков кредит – 398 000лв 

усвоени. 

• Брой на населението получило социални  

 

услуги, предоставени съвместно от общината и 

неправителствени организации 

Социални услуги предоставени съвместно 

от общината и НПО през 2020г. – няма  

Социалните услуги се предоставят само от 

община Брацигово и през 2020г.. като 

услуги са ползвали , както следва: 

Механизъм лична помощ - 19 потребителя 

Социални услуги в домашна среда „ Личен 

асистент“, „ Домашен помощник“ и „ 

Социален асистент“ - 53 потребители 

ДЦПЛУ - 10 потребителя ДСП 

гр.Брацигово-121 потребителя, ДСП 

с.Равногор - 30 потребителя 

Проект „Осигуряване на Топъл 

обяд" - 50 потребителя 

Преходно жилище - 2 потребителя 

Наблюдавано жилище – 5 потребителя 

ЦОГ1 - 21 потребителя 

Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания – 16 потребителя 

Дневен център за деца с увреждания- 14 

потребителя 
Дневен център за работа с деца на улицата 

- 12 потребителя 

• Брой на проектите, изпълнявани съвместно 

между община Брацигово и други общини 

0 

• Сума на проектите, изпълнявани съвместно 

между община Брацигово и други общини 

(хил.лв.) 

0 

• Брой на създадените/подобрени туристически 

атракции 

0 

• Брой хора, занимаващи се с туристически 

бизнес 

 

                                     78 
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• Брой туристи 20218 

• Брой на участниците в програми за временна 

заетост 

 

34 броя 

• Брой транспортни връзки (в денонощието)  

 

 

между населените места и общинския център 

3 броя, в това число: 

 

 

1 бр. автобусен превоз  

1 бр. ж.п.транспорт  

1 бр. таксиметров превоз 

• Брой училища на едно селище гр.Брацигово -2 училища 

с.Бяга – 1 училище 

с.Исперихово – 1 училище 

• Брой ученици в едно училище НУ“В.Петлешков“ - 84 

СУ“Народни будители“ – 114 

ОУ „Христо Ботев“ - Бяга– 41 

ОУ „Христо Ботев“ – Исперихово –  

114 

 

• Разходи за издръжка на един ученик/в лв./ 1863 лв. 

• Брой персонал на един ученик 16 

• Брой селища без здравни заведения  7 бр. селища 

• Брой население, обслужвано от едно здравно 

заведение 

Няма здравно заведение на територията на 

общината . 

• Дял на обхванатите в детски градини деца от 

всички деца на съответната възраст/ в %/  

5 годишни от общо 79  обхванати 66  

или 84%                                                            

6 годишни от общо 65  обхванати 52  

или  80% 

• Брой ученици, продължаващи в училища с 

прием след 7-ми/8-ми клас и ВУЗ 

След 7 клас 38 ученици 

След 8 клас- 14 ученици 

ВУЗ – няма данни 

• Дял на учениците, продължаващи 

образованието си от всички ученици/ в %/ 

/353:52/  

14,73 
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• Коефициент на записване в училище (%) 92% от задължително подлежащите  

на обучение по ЗПУО 

• Брой вакантни места за учители 0 

• Брой лекарски практики на едно населено 

място, в т.ч. в селата на територията на община 

Брацигово 

Доболничното обслужване в община 

Брацигово се осъществява  от  7  

лекарски практики , от които една е 

групова и една лаборатория. Дентални 

лекари на територията на община 

Брацигово – 10бр., от които една групова. 

• Брой изградени нови площадки и комплекси 

за спорт и отдих 

2 

Индикатори за оценка на План ЕЕ и 

Програма ВЕИ 

 

Брой системи за наблюдение и контрол на 
енергийното потребление в общинския 

сграден фонд; 
 

 
 

Спестено количество енергия;/ в квт./ч/ 
 

Спестени разходи за енергия/ в лв./. 

1 бр. инсталация за производство на 

 ел. енергия до 30 kw на сградата на 

поликлиниката 

1111,35 квт. 

1055,04 лв. 

Брой информационни системи за енергийна 

ефективност. 

0 

Брой създадени общински информационни 
центрове за ЕЕ. 

0 

Брой сгради с въведени алтернативни системи 
за отопление 

 

0 

Брой сгради с извършени енергийни 

обследвания. 
0 

 
Брой извършени енергийни 
обследвания на системата за улично 
осветление на 
територията на общината. 

0 

Брой на техническите повреди в системата за 
ул. осветление; 
 
 
Разходи за ремонт и поддръжка на системата за 
улично осветление;/ в лв./ 
 
Брой престъпления в тъмната част на 

денонощието; 

1334 /включващи и поддръжка и всички 

дейности по улично осветление/ 

 

12 117,00 лв. с вкл.ДДС 

5 

Брой закупени нови и обновени стари 

транспортни 

средства; 

0 
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Дял на гражданите, ползващи ОГТ; 
 
Брой технически повреди на транспортните 
средства в ОГТ; 

 

 

0 

0 

Брой ПТП. 16 

Брой новорегистрирани МПС в общината; 

o Спестени вредни емисии в атмосферата; 
                               3615 бр. 

Брой изпълнени проекти за повишаване на ЕЕ 
в обекти частна собственост. 

0 

Брой изготвени анализи и оценки на 
потенциала на общината за използване на ВЕИ. 

0 

Брой провеждане на периодични обучения на 

общинските служители, заети в областта на 

енергийната ефективност. 
Брой проведени обучения; 
Брой обучени служители. 

1 

Брой реализирани проекти за ВЕИ в общината 0 

Брой реализирани проекти за ВЕИ в сгради 

общинска собственост 

0 

Дял на усвоени средства от Европейските 

фондове за проекти по ВЕИ 

0 

Инвестиции за производство на енергия от 

ВЕИ в лв. 

0 

Дял на средствата в общинския бюджет за ЕЕ 

и ВЕИ 

0 

 

 

 

 

Обобщил информацията: 

инж.Анелия Методиева, 

Директор дирекция „СА“ 


