
СПРАВКА 
 за наличната към 02.11.2018 г. техника за зимно поддържане на пътната 

инфраструктура в област Враца: 
 

Община/ 
институция 

собствена 
техника – бр. наета техника – бр. Забележка 

Борован не разполага 

Към 02.11.2018 г. е в ход 
процедура по избор на фирма-
изпълнител за поддържане на 

общинската пътна мрежа 
- 

Бяла Слатина 
7 бр. машини 

на ОП „Чистота и 
строителство“ 

8 бр. 
машини на фирмата-

изпълнител 

 
Допълнително сили и 

средства - 38 бр. машини на 
дружества, земеделски 

производители, фирми и 
РПС на територията на 

общината 

Враца 

 
ОП „БКС“ – 

21 бр. машини 
9 бр.  роторни 

снегорина 
Предстои да 

наеме 
допълнително 10 

бр. машини 

 
Към момента са сключени 5 
договора с арендатори за 
почистване на пътната 

мрежа в населените места – 
Бели извор, Вировско, Горно 

Пещене, Чирен и Девене. 
Предстои и за останалите 

населени места да има 
сключени такива договори. 

 
 
 

- 

Козлодуй  

 
 

5 бр. машини с 
дъски 

 

 
Предстои финализиране на 

процедурата за избор на 
фирма-изпълнител, която ще 
поддържа общинската пътна 

мрежа 

– 

Криводол 

 

не разполага 

 
Предстои финализиране на 

процедурата за избор на 
фирма-изпълнител, която ще 
поддържа общинската пътна 

мрежа 

- 

Мездра 

 
ОП „Чистота“ – 
разполага с 5 бр. 

оборудвани 
камиона и 1 бр. 
малогабаритен 

трактор 

 
 
 

12 бр. машини 
Допълнително техника: 10 
бр. машини на земеделски 

производители 



Мизия 
 

4 бр. собствени 
машини  

11 бр. машини - 

 
 

Оряхово 
 
 

 
 

не разполага 

Предстои финализиране на 
процедурата за избор на 

фирма-изпълнител, която ще 
поддържа общинската пътна 

мрежа 

 

Роман 6 бр. собствени 
машини 2 бр. машини 

Допълнително на 
разположение са: 2 бр. на 
фирма „Метизи“ АД, гр. 
Роман и 2 бр. на „В и К“ 

ООД 
 

Хайредин - 

Към 02.11.2018 г. общината 
няма сключен договор с 

фирма-изпълнител за 
поддържане на общинската 

пътна мрежа през зимен сезо 
2018 - 2019 г. 

 
 
 
- 

РД ПБЗН – 
Враца 

 

 
1 бр. - Влекач БКТ-РК-2 –  

1 бр. - Верижна машина БСЕМ-4  
1 бр. - UTV  

1 бр. - Самоходна платформа Т8   
 

- 

ОПУ - Враца -  110 бр. машини 

Предстои подписване на 
анекс към Договора със 
сдружение „ПИМ-Т“ за 
поддържане на РПМ  в 

областта 
 

 


