ИНФОРМАЦИЯ
за състоянието на зелените тревни площи в населените места
и летовища в Община Брацигово
за периода от месец май 2021 година до месец май 2022г.
Зелените площи, които стопанисва Общината са градини и паркове на територията на
гр.Брацигово, населените места и курортите. Те изпълняват много важна функция. В тях се
извършва ежедневният отдих на населението и имат важна екологична роля и естетическо
въздействие. Те обслужват и най-уязвимата част от населението – подрастващото
поколение, майките с детските колички и възрастните хора. Кметът управлява качеството
на зелената система на Община Брацигово въз основа на функционалното предназначение,
интензитета на поддържане и териториалното разположение на зелените площи.
Обезпечава чрез бюджета на общината необходимите средства за поддържане на
оптимални жизнени условия на декоративната растителност в общинските зелени площи.
1.Информация за състоянието на зелените тревни площи на територията на град
Брацигово:
* През м.април всяка година основните зелени площи на гр.Брацигово, разположени в
центъра на града, входно-изходните артерии, пред паметника на В.Левски, лобното място
на В.Петлешков, Градската градина, градинката пред бивш Битов комбинат, се обработват
и засаждат с цветя. Всяка година по традиция това се прави от служителите в общинска
администрация. Като цяло състоянието на по-голямата част от зелените тревни площи,
заедно с паркове и градини в града е добро, а на места и много привлекателно. В месеците
от април до октомври тревните площи се окосяват редовно, при подходящи
метеорологичните условия. Тези дейности се извършват от работници, назначени към
общината, както и работници, назначени по различни проекти. Двукратно през годината се
извършва пръскане на зелените тревни площи, паркове, градини и главни улици за бълхи и
кърлежи от лицензирана фирма. Първото пръскане се извършва в периода на месеците майюни, а второто – август-септември. През 2021г. са посадени различни по вид дръвчета и
цветя в село Исперихово, в изпълнение на проект по ОП „РЧР и ОП „НОИР” - „Пилотен
модел за социално-икономическа и образователна интеграция на уязвими групи в община
Брацигово”. Ръководството и администрацията на община Брацигово полагат постоянни
усилия за облагородяването и на всички тревни площи, паркове и градини.

2.Информация за състоянието на зелените тревни площи на територията на
населените места от общината:
* Зелените тревни площи на територията на населените места се поддържат от
кметовете и кметския наместник. Косят се редовно площите, разположени в центровете на
населените места и тези, в които има монтирани съоръжения за игра на децата – пързалки,
люлки и др. Двукратно през годината се извършва пръскане на зелените тревни площи,
паркове, градини и главни улици за бълхи и кърлежи от лицензирана фирма. Първото
пръскане се извършва в периода на месеците май-юни, а второто – август-септември.

3.Информация за състоянието на зелените тревни площи на територията на
летовище „Васил Петлешков“ и летовище „Розовски вриз“:
3.1. Летовище „Розовски вриз“ – В центъра на курорта има общинска ливада с площ от
около 10дка. Тя се коси редовно. Организацията за това се извършва от Кмета на с.Розово.
3.2. Летовище „Васил Петлешков“ - В центъра на курорта има общинска ливада. Тя се
коси веднъж годишно, през м.юни. Косенето и извозването на тревата е ангажимент на
Общината.
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