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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОТОВНОСТТА, ОТНОСНО ПОДДЪРЖАНЕ 

НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА ЗА ПРЕДСТОЯЩИЯ ЗИМЕН 

СЕЗОН 2022-2023 ГОДИНА. 

 

 

На територията на община Брацигово се намират следните местни 

общински пътища: 

 

1.  PAZ2044 / ІІІ - 377, Равногор - Нова махала / - Граница общ. 

(Брацигово - Батак) - Фотиново - Граница общ.( Батак - Девин ) - Девин 

/ ІІІ - 197/; 

2. PAZ2045 / ІІІ - 375 / Исперихво - Козарско – Жребичко; 

3. PAZ1041 ІІІ - 375, Бяга - Исперихово / - Козарско - Граница общ. ( 

Брацигово - Кричим ) - Кричим / ІІІ - 866 /; 

4. PAZ1042 / ІІІ - 377, Брацигово - Равногор / - Розово - гробищен 

парк; 

5. PAZ1043 / ІІІ - 377 / Брацигово - Граница общ.( Брацигово - 

Пещера ) -Капитан Димитриево - / ІІ - 37 /; 

6. PAZ3040 / ІІІ - 375 / Бяга - жп гара Бяга; 

7. PAZ3046 / ІІІ - 377 / Равногор - лет. В.Петлешков; 

8. PAZ3047 / PAZ1042 / Розово - лет. Розовски вриз. 

 

Третокласните пътища на територията на общината, които се поддържат от 

Агенция „Пътна инфраструктура“ са следните: 

 

1. Път III-377 гр. Пещера – с. Равногор; 

2. Път III-375 гр. Пещера-с.Бяга-с. Исперихово до границата с община 

Стамболийски; 

3. Път III-8004 с. Исперихово-с. Огняново. 

 

Съгласно раздел 3 от Наредбата за управление на Общинските пътища и 

техническите правила за поддържане и ремонт на пътищата, зимното 

снегопочистване включва комплекс от мероприятия, насочени към 

поддръжката на общинските пътища в зимни условия, а именно: 

 

1. Снегозащита на пътища; 

2. Събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа; 
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3. Снегопочистване; 

4. Разпръскване на минерални материали /опесъчаване/ 

5. Организиране на работа при влошени метеорологични условия  

 

За избор на изпълнител за извършване на услугата „Зимно  поддържане на 

общинската пътна мрежа“ за три оперативни сезона:2020-2021г., 2021-

2022г. и 2022-2023г е обявена обществена поръчка чрез публична покана с 

№00765-2020-006. В определения срок в деловодството на община 

Брацигово е подадена една оферта от фирма „Братя Пашкулеви“ ООД 

гр.Брацигово.  

 

Със Заповед на кмета на община Брацигово с № РД-445 от 31.08.2020год. 

се сформира комисия за разглеждане на подадената оферта. С договор № 

Д-102 от 09.10.2020год. на „Братя Пашкулеви“ ООД гр.Брацигово е 

възложено извършване на услугата опесъчаване и снегопочистване на 

пътища в община Брацигово. 

  

С цел създаване на по-добра организация за бързо снегопочистване и 

опесъчаване на пътища и улици посочените дейности се разделят на 

следните групи: 

 

I група: Входно изходни артерии на населените места, подходи до 

медицински пунктове, спешна медицинска помощ, автобусни спирки, 

гари, централните части на населените места, училища и детски 

градини; 

II. група Събирателни и захранващи улици; 

III. група Всички останали улици. 

 

Доставените са количества пясък за опесъчаване се осигуряват от фирмата 

изпълнител на обществената поръчка както следва: 

 

- село Равногор    10 тона пясък; 

- село Розово          5 - тона пясък; 

- град Брацигово 200 тона пясък и 10 тона сол; 

- село Бяга               5 тона пясък; 

- село Исперихово  5 тона пясък; 

- село Козарско       5 тона пясък; 

- село Жребичко     5 тона пясък. 
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Финансово обезпечаване на сезона: 

 

За зимния сезон 2022-2023 год. от Републиканският бюджет за 

снегопочистване и опесъчаване са отпуснати 101400 лв. 

 

Материално-техническа обезпеченост: 

 

За снегопочистването и опесъчаването е предвидено да се използва 

минимум следната техника: 

- Комбиниран багер CATERPILAR – 2бр.  

- Камион с автоматичен опесъчител УНИМОГ -1бр. 

- Товарен камион с автоматичен опесъчител МАН- 1бр.  

 

Съгласно договора снегопочистването ще започне при снежна покривка 

около 5 см., а опесъчаването след спиране на снеговалежа. 

 

 

 

 

 

Надежда Казакова 

Кмет на община Брацигово 

 

Изготвил: 

Димитър Димитров  

мл. експ. ОМП. и ЗН. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


