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съдействие

раждане 

ите за оцен
 месеца пр
я ще бъде 
Общинскат
щността и о

ици. Ще бъд
ва да бъда

чение и ра
тие. 

а програма 
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ъзможности
нацията и б
ществуващ
мически обо
собна възра
отделни ли
семейснтво
селение в 
миграция са
жности за за
лните факт
анти ще пр
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часовете м
ите на 12-ча
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Съ
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20 

ТМПС ЛМ
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38 118

4 27
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докато петъ
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асовия пери
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НДИ ПРЕШЪС М
ЪРЖАЩИ РУДИ
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ечер)  

ч. до 8 ч. 

МПС ТМПС

3 24 

8 12 

8 

й-натоваре
оради пазар
ък е денят, в
. Той е същ
с вероизпо
щия ден се
одават своя
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и 20ч. Табл
иод.  
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Таблица 2

Време 

8ч. – 9 ч. 

9 ч.  – 10 ч.

10 ч.  – 11 ч

11 ч.  – 12 ч

12 ч.  – 13 ч

13 ч.  – 14 ч

14 ч.  – 15 ч

15 ч.  – 16 ч

16 ч.  – 17 ч

17 ч.  – 18 ч

18 ч.  – 19 ч

19 ч.  – 20 ч

Общо 

 
Както е в
пътна мр
средноча

Автопар

Автопарк

Таблица 2

Тимп МП

МПС, ко
нуждаят

МПС, ко
на собст
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2-9: Разбивка

Петък:

ЛМПС 

65 

. 80 

ч. 86 

ч. 85 

ч. 78 

ч. 65 

ч. 81 

ч. 78 

ч. 80 

ч. 102 

ч. 112 

ч. 88 

1000 

видно от да
режа са сра
асов поток о

к 

кът, необход

2-10: Автопар

ПС 

ито се 
т от превоз 

ито се движа
твен ход 

ДОПЪЛНИТЕЛЕ

ОЕКТ ЗА ДОБИВ 

а на трафика

8 ч. до 20 ч.

анните по-г
авнително с
от 112 МПС

дим за прое

рк 

Категори

Пробивн

Багери -

Самосва

Булдозер

Изравнит

IT обслуж

Челен то

ат Водонос

Цистерн

Ескортир

Влекач с

ЕН ИНФОРМАЦИ

И ПРЕРАБОТКА

а при Точка з

. 

ТМПС

16 

8 

12 

12 

12 

9 

10 

9 

11 

24 

23 

8 

146 

горе, съще
скромни, ка
С (18ч. до 19

екта е пред

ия МПС/Бр. 

ни машини – 2

2 

али - 5 

ри - 2 

тел - 1 

жващ автомо

оварач – 1 

ски - 3 

и - 1 

ращи автомо

с автоплатфо
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за преброява

ествуващите
то пикът на
9ч.), като съ

дставен в Та

2 

обил - 1 

били - 4 

орма – 1 

ОЦЕНКА НА С

А КРЕДИТИРАЩ
НДИ ПРЕШЪС М
ЪРЖАЩИ РУДИ

ане 1. 

% ТМП

19.8% 

9.1% 

12.2% 

12.4% 

13.3% 

12.2% 

11.0% 

10.3% 

12.1% 

19.1% 

17.0% 

8.0% 

12.7% 

е нива на т
астъпва пре
ъотношение

аблица 2-10
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Чувствит

При про
установе
училище 
изходнит
сутрин и 
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Крумовгр
пътят ми
край пътя
Приложе

Комунал
телекому

Водосна

Достъпът
повечето
обаче е
водоснаб
домакинс
а когато 
изходнит
домакинс

Канализа
съществу
от извад
използва
близката 
Изходнит
водата, е

Електрос

Според и
надежден

Telecomm

Изходнит
ЛЗП има
според 
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телни мест

оучването 
но, че по т
в с. Звън

те консулта
два пъти ве
р персонал
рад е сравн
инава покра
я в кв. Изгр
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лни услуг
уникации, 

абдяване и
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о домакинст
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 река. Пос
те данни с
е слабо раз

снабдяван
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н и безопас
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социално-
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ции училищ
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нително гъс
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енергия, о

 канализац

ровод в ма
тва се снаб
добър д

Твърди се
делят, че кл
случи, изп
6% от анке
тат, че каче

системи в Л
ед социалн
домакинства
и ями, 19% 
следното с
сочат също
витата кана

не 

данни елект
сен пренос 

ns 

очат, че те
ст за достъ
-икономичес

ЕН ИНФОРМАЦИ

И ПРЕРАБОТКА

ащи се по м
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рут е разп
то се нами
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фик, свързан
щ до рабо
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ата в покра
ди това съ
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бдяват с во
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ладенците и
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ЛЗП съглас
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ата използ
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се случва 
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трическата 
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ското про
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рализирана 
води дирек
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но центра
адеждно, н
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се намира 
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оенергия, 

ичен, като 
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. Според 
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ни или не 
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анкетира
демограф

Енергия 

Основния
малък пр
(в бутилк

Битови о

Битовите
временно
изходнит
количест

Отдих и 

Изходнит
града им
кино или
свързани
установе
позволят

Оценка н
експлоат
комунал

Table 2-11

Резюме 

Дейност, 
включена 
проекта 

Тип на 
въздейств

Заинтересо
страни  
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аните в изв
фска характ

ят източник
роцент от д
ки) обикнове

отпадъци 

е отпадъци 
о сметище 
те данни с
вото и вида
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те данни со
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и театър. 
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но, че мал
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тация и зак
ни услуги, 
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Под
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овани Мес
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в ЛЗП оби
в село Ви

се уточняв
а на изхвър

ния 

очат, че ин
вен парк, сп
Има някол
развлечени
лко хора 

ствията (в е
криване) И
отдих и ра

cture Services

дготовка/Стр

личен обем н
ъздействие въ
ищата и тран
личено натов
уналните усл
фраструктурат
их. 

ко и непряко

стни, регионал
астни 

ЕН ИНФОРМАЦИ

И ПРЕРАБОТКА

мат достъп
и свързанит

ия за отоп
ата използв
олзва за гот

кновено се
ишеград, к
ва, че сме
рляните там

фраструкту
портна пло
лко читали
ия не са мн
имат фина
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азвлечения
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ура за отди
ощадка, рес
ища и тан
ного популя
ансови въз

а подготовк
ктурни усл
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sessment 

Експлоатац

Увеличен об
трафика и 
въздействие
пътищата и 
транспорта,
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натоварване
комуналните
инфраструк
отдих. 

Пряко и неп

Местни, рег
и областни
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А КРЕДИТИРАЩ
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рнет, вероя
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т Общинат
амира в об
яма систе
  

их в община
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нцови анса
ярни, като п
зможности 

ка, строите
уги (пътищ

ция З

бем на 

е върху 

 

е на 
е услуги и 
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У
т
в
п
т
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н
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ионални 
и
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Етап на п

В етапа 
средства
средства
ще тран
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Работниц
добивния
обслужва
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натоваре

В сравне
пътищата
на превоз
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махала Щ
Конско, Ч
Лозино 2
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Трафикъ
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блокиран
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пешеходц
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като деца
освен то
допълнен
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Увеличен
пътищата
Звънарка
подобри.
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компонент

подготовка

на изгражд
а до обект
а за извънга
спортира м
на изготв

ците ще б
я участък с
ане трите д
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Чобанка 1, 
2 и Лозино
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с автобус, 
дневни сме
и, но не е
от дневния 

стоящите 
РЗП. Селат
ства по мар
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например 
местно и 
ще бъде 
на всички 
а Етап на 

те нива и 
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Желязково, 
махали. 

анспортни в

Път Едрино-

Път Ивайлов

Път Звънарк

Път Крумовг

ални рецеп
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изкоп, троша

на въздейс
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о) 

са направ

0 (Едрино, 
Сойка, Бито
оценено кат
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са иденти
ействие, гл
страли или 

новено е, ч
ентите на 
ди това в
ачително. 

реме на огл
от няколко 
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то характер
ще бъде 

до значит
ността в п

на подго

ръчани в ОВ
т denkstatt Б

иняват ми
сливане с 
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Таблица 5-1: Рез
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Зает

Дост
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фия 

Пром
насел
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зване 
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пряка
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прое
източ
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осигу

Обра
проф
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о

Умерено + М
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и

Умерено + / 
Значително + 

М
о
и

Умерено  М

Умерено М

Умерено  М

Умерено М

Значително + М
о

а в етапите на по

Териториа-лен об

Местно, регионалн
областно и национа

Местно, регионалн
областно, национа
и международно 

Местно, регионалн
областно, национа
и международно 

Местно, регионалн

Местно 

Местно, регионалн

Местно 

Местно, регионалн
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оперативната

но Дълготрайно

но Дълготрайно
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Краткотрайно
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ТЕЛЕН ИНФОРМАЦИОН

БИВ И ПРЕРАБОТКА НА
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о Рядко
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руктура  Пъти
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Разв
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състо
рабо
общн

Култу
и арх

Култ
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ение 

иални услуги 
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_ _
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и международно 

Местно, регионалн
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