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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№377 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 26.11.2021 г. с  Протокол № 30 
 

ОТНОСНО: Приемане на годишен отчет за изпълнение на План за Енергийна 

ефективност на Община Брацигово за 2020г. 

 

 

Общинският съвет Брацигово, след като разгледа и обсъди годишен отчет за 

изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово на Кмета на 

Общината Надежда Казакова за 2020г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 23  и ал.2 от ЗМСМА 

и след станалите разисквания, 

Р Е Ш И : 

 

Приема отчет за изпълнение на План за Енергийна ефективност на Община Брацигово.  

 

Настоящето решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в едномесечен срок от съобщаването му. 

 
                         

 

 

 

Общ брой общински съветници: 13 

Присъствали: 13 

Гласували: „За“- 13, „Против“- няма, „Въздържали се“- няма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                               /инж.Веселина Дамова/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

стр. 2 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ОБЩИНА БРАЦИГОВО ЗА 2020 ГОДИНА 

 

Общинските политики за насърчаване и устойчиво използване на местният 

ресурс от ВЕИ са важен инструмент за осъществяване на националната политика и 

стратегия за развитие на енергийният сектор, за реализиране на поетите от страната ни 

ангажименти в областта на опазване на околната среда и за осъществяване на местно 

устойчиво развитие. 

Производството на енергия от възобновяеми енергийни източници – слънце, 

вятър, вода, биомаса и др. има много екологични и икономически предимства. То не 

само ще доведе до повишаване на сигурността на енергийните доставки, чрез 

понижаване на зависимостта от вноса на нефт и газ, но и до намаляване на 

отрицателното влияние върху околната среда, чрез редуциране на въглеродните емисии 

и емисиите на парникови газове. Възобновяемата енергия се отличава преди всичко с 

това, че произхожда от неизчерпаем източник. Естествените енергийни ресурси 

осигуряват около 3078 пъти повече енергия, отколкото се нуждае човечеството в 

момента. При използването на слънчева, водна, геотермална и вятърна енергия не се 

отделя въглероден диоксид. Тези енергоизточници не влияят на глобалното затопляне и 

играят жизненоважна роля за намаляване на емисиите от парникови газове и други 

форми на замърсяване. 

             Повишаване на енергийната сигурност на община Брацигово е чрез насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива.  

Главната стратегическа цел предопределя нова енергийна политика на община 

Брацигово, основана на два основни приоритета: 

П1: Подобряване на енергийното управление в община Брацигово. 

П2: Оползотворяване на потенциала за производство и потребление на енергия от 

възобновяеми източници на територията на общината. 

Специфични цели: 
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1. Постигане на икономически растеж и устойчиво енергийно развитие на 

общината, чрез стимулиране на търсенето, производството и потреблението на енергия 

от ВЕИ и биогорива. 

2.  Намаляване разходите за енергия, внедряване на иновативни технологии за 

производство на енергия от ВИ, смяна на горивната база за локалните отоплителни 

системи с ВИ, въвеждане на локални източници (слънчеви колектори, фотоволтаици, 

използване на биомаса, в т.ч. преработка на отпадъци) и др. 

3. Гарантиране на доставките на енергийни ресурси на територията на общината, 

чрез използване на ВЕИ. 

4. Подобряване на екологичната обстановка в общината чрез балансирано 

оползотворяване на местния потенциал от възобновяеми енергийни източници и 

намаляване на вредните емисии в атмосферата.       

            През 2020 година общината продължава инвестициите си основно в 

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

1. Прие се от Общински съвет Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община 

Брацигово за периода 2020 – 2023 г. 

       2. Продължава се поддръжката 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. 

  

       3. Продължават да се поддържат мерки по енергийна ефективност в общинските 

обекти.  

 

       4. 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. 
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      5. Продължава да се извършва и текуща поддръжка на подменената дограма, както 

и на 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 2020г. в 

Община Брацигово надграждат извършеното през предходните години и осигуряват 

устойчивост на реализираните дейности. 

 


