Приложение към Решение №104 от 29.05.2020г. на ОбС-Брацигово

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА
ИНФРАСТРУКТУРА, КОМУНИКАЦИИ, ВИК МРЕЖИ, УЛИЦИ И
ПЪТИЩА
Настоящата информация включва дейности по подобряване на общинската
инфраструктура, комуникации, ВиК мрежи, улици и пътища за периода 05.2019 –
04.2020 година.
I.Информация за комуникационното развитие в община Брацигово
На територията на община Брацигово в сферата на комуникациите, извършват
дейност следните фирми:
„Булсатком” ЕАД, „Български пощи“ ЕАД, „Булсат” ООД гр. Пещера и „Таня 76” - Йордан Ламбов - „В-net”
През периода е извършено:
1. Изграждане на безжични мрежи в НУ "Васил Петлешков" гр. Брацигово
2. Изграждане на видионаблюдение в Община Брацигово
3. Закупен 1 бр. сървър и 1 бр. копирна машина
II. Информация за работата по подобряване на инфраструктурата и ВиК
мрежите в община Брацигово
За периода е извършено:
1.
"Укрепване на срутище в с. Розово, общ.Брацигово"
2.
„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул. "Братя Попови"
за отвеждане на поройните води в р. "Умишка", гр. Брацигово, обл. Пазарджик
3.
„Изграждане на подпорна стена на улица с административен адрес ул.“2ра“ №24 – УПИ XVI - 129 в кв.11 по РП на с. Розово
За подобряване на В и К мрежите в община Брацигово през периода е
извършено:
„Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище Васил Петлешков
/Атолука/ община Брацигово - допълнително водоснабдяване от извори „Такев връх“ и
„Пейкови мандри“ - Община Брацигово;
2.
„Ремонт и реконструкция на водоем 150 м3 в летовище "Васил Петлешков"
/Атолука/, общ. Брацигово - допълнително водоснабдяване от извори "Такев връх" и
"Пейкови мандри" - суха камера и тръбна разводка
3.
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община
Брацигово – Етапно строителство;
4.
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Бяга –ул."20 –та" ;
ул."25-та" ; ул."26 –та ".
5.
„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в с. Исперихово ул. 9 –та , о.т.65-64 , 60 м.; ул. 3 – та ,о.т.65-64 ,80 м. ; ул. 8 – ма, о.т.62-67-70-71 – 230 м ;
ул. 11 – та , 330 м.; ул. 24 – та ,о.т.115-138 ,235 м. ; ул. 32 – ра ,о.т.117-119 , 95 м. ; ул. 35 та ,о.т.124-125 ,105 м.; ул. 25 – та ,от о.т.30 до о.т.23 ,390 м. ; ул. 26 – та ,70 м.; ул. 27 –
ма ,100 м.; ул. 16 – та ,о.т.101-129 ,165 м.; ул. 15 – та ,о.т.102-130 ,105 м. ; ул. 25 – та от
о.т.116 до о.т.30,110 м.; ул. 28 – ма ,70 м. ; ул. 29 – та ,180 м. ул. 30 – та ,о.т.32-26 ,205 м
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III. Информация за състоянието на общинската пътна мрежа
През периода средствата бяха насочени към ремонт и благоустрояване на
уличната мрежа на територията на община Брацигово, както следва:
1. „Ремонт, реконструкция и благоустрояване на улици от уличната мрежа на гр.
Брацигово и населените места в общината;
2. „Основен ремонт на ул.“24-та" от о.т. 180 до о.т. 184 с.Равногор;
3. „Основен ремонт на местен път PAZ 3036 /III-377/ с.Равногор - лет. "Васил
Петлешков"
4. „Основен ремонт на ул.“18-та" от о.т. 35 до о.т. 39 с. Козарско;

Изготвил:
Таня Тренова
ст. спец. „КР“
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