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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 05.2021 – 
04.2022 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” 

В момента на територията на Община Брацигово продължава реализиране на 
проект за изграждане на мрежа за разпространение на интернет и цифрова телевизия на 
доставчик „Нетгард“ ООД гр. Пловдив 

 

II. Информация за работата по подобряване на инфраструктурата и ВиК мрежите 
в община Брацигово 

За подобряване на В и К мрежите в община Брацигово през периода е изпълнено: 

„Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа в гр. Брацигово, община 

Брацигово – Етапно строителство – по улици: ул.“Антон Ашкерц“; ул.“Георги 

Бенковски“; ул.“Петър Фикин“; ул.“Ана Гиздова“; ул.“Никола Вапцаров“; ул.“Христо 

Смирненски“; ул.“Христо Гюлеметов“; ул.“Георги Петков“; ул.“К.Партъчев“; 

ул.“Оборище“; ул.“Трети март“; ул.“Христо Гьошев“; ул.“Ангел Попов“; ул. "Борис 

Кънчев", ул. "Иван Хрисчев", ул."Б. Томчев"; ул. "Брациговска комуна"; ул. "Божура 

Попова"; ул. "Поп Сокол"; ул. "В. Партъчев, ул. "Явор", ул. "Лев Желязков"; ул. "Слави 

Дишляков"; ул. "Иван Павлов"; ул. "Търпо Гендов"; Профил 7; ул. "Никола Мишев"; 

ул. "Панагюрище"; ул. "Перущица"; ул. "Копривщица"; ул. "Батак" и ул. "Ген. Н. 

Генчев"; ул. "Васил Левски“.  

Предвидени обекти за изпълнение за подобряване на В и К мрежите: 

Изграждане на водопровод и канализация на ул."Шестнадесета" в с. Розово 

Подмяна на довеждащ водопровод с. Исперихово 

III. Информация за състоянието на общинската пътна мрежа 

В процес на изпълнение е обект:  

„Строителство на улици от улична мрежа в град Брацигово, общ. Брацигово – 

рехабилитация, реконструкция и благоустрояване”, изпълняван по подмярка 7.2, 

финансиран от Държавен фонд Земеделие, с местонахождение: ул.„3-ти март“, 

ул.„Слави Дишлянов“, ул.„Борис Томчев“, ул.„Христо Гюлеметов“, ул.„Васил 

Петлешков“ и ул.„Любен Каравелов“. 

 

Изпълнени обекти през отчетения период:  

 Основен ремонт на ул.“Двадесет и втора“ от о.т. 172 до о.т. 183 в с. Равногор; 

 Основен ремонт на ул.“Седемнадесета“ от о.т. 134 до о.т. 139 в с. Розово; 
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Основен ремонт на ул.“Осемнадесета“ от о.т. 18 до о.т. 23 в с. Козарско; 

Основен ремонт на ул.“Осма“ от о.т. 62 до о.т. 71 в с. Исперихово; 

Основен ремонт на ул.“Девета“ от о.т. 79 до о.т. 80 в с. Исперихово; 

Основен ремонт на ул.“Тридесет и първа“ от о.т. 52 до о.т. 55 в с. Бяга; 

Основен ремонт на ул.“Четвърта“ от о.т. 58 до о.т. 63 в с. Жребичко; 

 

Предвидени обекти за изпълнение:  

Ремонт на ляв тротоар на бул. „Трети март“ гр. Брацигово; 

Основен ремонт на ул. "Ангел Джинджифоров"  в гр. Брацигово; 

Основен ремонт на ул. "Шестнадесета"  от ос.т.101 до ос.т.129 в с. Исперихово; 

Основен ремонт на ул. "Девета" от ос.т.79 до ос.т.80 в с. Исперихово - 300 кв.м.; 

Основен ремонт на ул. "Трета" от ос.т.70 до ос.т.78 в с. Исперихово; 

 Основен ремонт на ул. "Осемнадесета" от ос.т.39 до ос.т.68 в с. Козарско; 

 Основен ремонт на ул. "Четвърта"  от о.т.58 до о.т.63 в с. Жребичко 

  

 

Изготвил: 

Таня Тренова 

ст. спец. „КР“ 
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