СПРАВКА
за наличната към 10.01.2019 г. техника за зимно поддържане
на пътната инфраструктура в област Враца:

община /
институция

собствена техника – бр. машини

наета техника – бр. машини

Забележка

Борован

не разполага

4 бр. на фирма „Бълван“ ООД
4 бр. на фирма „Ирена Агро“ ЕООД

-

Бяла Слатина

7 бр.
на ОП „Чистота и
строителство“

Враца

21 бр. машини и 9 бр. роторни
снегорина на ОП „БКС“

8 бр. на фирма „Сребреня 99“ АД

Допълнително сили и средства - 38
бр. машини на дружества,
земеделски производители, фирми и
РПС на територията на общината

Сключени са договори с арендатори за
поддържане на уличната мрежа във всички
населени места от общината
15 бр. машини за зимно поддържане на
участъците от общинската пътна мрежа
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-

Козлодуй

Криводол

Мездра

Мизия

5 бр. на общината и
8 бр. на ОП „Комунални
дейности“

не разполага

6 бр. на ОП „Чистота“,
гр. Мездра

4 бр. собствени машини

3 бр. на фирма "Цветослав и Александър" ЕООД
1 бр. на ПТЗК „Аугуста" с. Хърлец

Няма сключен договор с фирма-изпълнител,
поради липса на кандидати

5 бр. на фирма „Метропол 2006“
2 бр. на фирма ‚Маестриа 07“
5 бр. на ЗП Венцислав Георгиев

1 бр. на фирма „Вълчанов 2012” ООД
1 бр. на фирма ЕТ ”Леонид Лилянов - Лео“
6 бр. на фирма ”Косаня” ЕАД, гр. Мизия
1 бр. на ЗП Найден Пайсиев Найденов
1 бр. на ЗП Цецко Петров Станкулов
1 бр. на ЗП Лилян Лазаров Лачов

Допълнителна техника:
3 бр. машини на „Напоителни
системи“
Снегопочистването се извършва с
техника на местни земеделски
производители
Допълнително техника: 10 бр.
машини на земеделски
производители
ОПУ – Враца, ще поддържа Главен
път Е-79, второкласен Мездра –
Своге и третокласните Мездра –
Роман и Ребърково – Люти дол

Зимното поддържане на път II-15 и път
II-11 в границите на населените места
в общината ще се извършва от ОПУ Враца
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Оряхово

2 бр. собственост на общината
1 бр. собственост на кметство с.
Горни Вадин

3 бр. на фирма "БОЕВ МЗС" ЕООД, гр. София
1 бр. ЗП Сашо Пешов Кирков, с. Селановци
1 бр. "Островски вълни" ООД, гр. Стара Загора

Роман

6 бр. собствени машини

2 бр. на фирма „Маестриа 07” ЕООД

Хайредин

не разполага

4 бр. на фирма „Тундра ИТСВ“ ЕООД

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

-

1 бр. - Влекач БКТ-РК-2 –
1 бр. - Верижна машина БСЕМ-4
1 бр. - UTV
1 бр. - Самоходна платформа Т8

РД ПБЗН – Враца

ОПУ - Враца

Републиканската пътна мрежа на
територията на общината ще се
поддържа от ОПУ – Враца

-

110 бр. машини

-

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