Отчет към Решение №286/23.04.2021 г. на
ОбС-гр. Брацигово по Протокол №24

ОТЧЕТ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА В ОБЩИНАТА
ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗМИНАЛИЯ СЕЗОН 2020-2021 год.
На територията на Община Брацигово съществуват следните местни
общински пътища:
1. Път № PAZ 1041/ III – 375, Бяга – Исперихово/ Козарско – границата
общ./Брацигово-Кричим/ - Кричим /III – 866/;
2. Път № PAZ 1042 /III – 377, Брацигово – Равногор/ Розово –
гробищен парк;
3. Път № PAZ 1043 /III – 377, Брацигово – границата общ./Брацигово –
Пещера/ - Капитан Димитриево - /II37/;
4. Път № PAZ 2044 / III – 377, Равногор – Нова Махала – границата
общ. Брацигово – Батак – Фотиново – границата общ. / Батак –
Девин/ - Девин III – 197;
5. Път № PAZ 2045 / III – 375 / Исперихово – Козарско – Жребичко;
6. Път № PAZ 3040 / III – 375 / Бяга – ж.п. гара Бяга;
7. Път № PAZ 3046 / III – 377 / Равногор – летовище „ В. Петлешков”;
8. Път № PAZ 3047 Розово – летовище Розовски вриз.
Третокласните пътища на територията на Общината, които се поддържат
от Агенция „Пътна инфраструктура” са:
1. Път III гр. Пещера – с. Равногор;
2. Път III гр. Пещера – с. Бяга – с. Исперихово до границата с Община
Стамболийски;
3. Път III с. Исперихово до границата със с. Огняново.
Съгласно раздел 3 от Наредбата за управление на общинските пътища и
техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата / ГУП – 1989
год. /, зимното снегопочистване включва комплекс от мероприятия,
насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия, а
именно:
1. Снегозащита на пътища;
2. Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната
мрежа;
3. Снегопочистване;
4. Разпръскване на минерални материали /опесъчаване/;
5. Организиране на работа при влошени метерологични условия.
Работата по поддържане на общинската пътна мрежа сезон
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2020-2021 год. започна с обявяване на обществена поръчка с № 007652020-006. В определения срок в ЦАИС ЕОП беше подадена една оферта от
фирма „Братя Пашкулеви“ ООД. След разглеждане на постъпилата оферта
и извършено класиране бе сключен договор № Д-102 от 09.10.2020 год. с
„Братя Пашкулеви“ ООД.
След сключване на договора фирмата изпълнител се задължава да
извършва дейността по почистване и опесъчаване на територията на
всички населени места в община Брацигово, да осигури инертните
материали за опесъчаване на населените места, както и да полага
ежедневни дежурства чрез обход на улиците и пътищата на територията на
общината с цел да се реагира своевременно при необходимост от
снегопочистване и опесъчаване. Реалната стойност на договора се формира
на база действително извършена работа по предложените цени за
снегопочистване и отделно за опесъчаване. За сезон 2020-2021 г. са
фактурирани действителни разходи в размер на 35 712,30 лв. без включено
ДДС или 42 854,76 лв. с включено ДДС.
Както всяка година и тази се постави вертикална маркировка във всички
населени места, с която сигнализирахме на водачите на МПС условията,
при които могат да се движат, за да не създават предпоставки за ПТП.
Дейността по снегопочистване и опесъчаване през зимния период се
извърши съгласно условията на подписаните договори. Като цяло Община
Брацигово се справи със снегопочистването на общинската пътна мрежа.
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