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       1. ЦЕЛ И ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 

       1.1. Цел на поръчката 

 • Определяне на изпълнител на обществена поръчка /ОП/ с предмет: „ЗИМНО 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА /ОПМ/ - СЕЗОН 2020/2021 

ГОДИНА“ 

•Осигуряване на безопасни условия за движение при зимни условия  по общинската 

пътна мрежа на община Враца и част от уличната мрежа в населените места, по която 

се движи обществен транспорт. 

•Поддържане на устойчива транспортна достъпност до всички населени места в 

общината, гарантираща движение на обществения транспорт при зимни условия, 

съгласно приетите разписания. 

•Създаване организация за борба с всички възможни неблагоприятни ситуации, 

влияещи върху безопасността на движение на МПС и недопускане на бедствено 

положение на територията на общината, в резултат на атмосферните условия през 

зимния сезон.   

 

      1.2. Срок за изпълнение на ОП. 

1.2.1. Срокът на договора е 1 /един/ зимен сезон (2020/2021 година), считано от 

датата на подписване на договора, но не по късно от 30.05.2021 година. 

1.2.2. Срокът за изпълнение на договорените дейности, се определя съгласно 

условията в договора. 

      1.3.Предмет на ОП. 

      1.3.1.Обектът на настоящата обществена поръчка, включва поддържане на ОПМ при 

зимни условия, почистване от сняг и лед и третиране против заледяване (опесъчаване) 

на пътните настилки и съоръжения по маршрути /участъци/ посочени  в Таблица №2. 

      1.3.2. Обществената поръчка включва зимно поддържане на 89,055 км. общинска 

пътна мрежа (в т.ч. 19.000 км. преминаваща през населените места), със средна 

ширина на настилката от 6,00 м., групирани в 5 маршрута, съгласно варианта за 

оперативен план . 

    1.3.3. По приоритети, снегопочистването на общинската пътната мрежа ще се 

извършва както следва:  

- Общински пътища с автобусни линии; 

- Общински пътища без автобусни линии; 

     При конкретни извънредни или аварийни ситуации, Възложителят може да 

разпорежда промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на 

инертни материали и др. по преценка, след съгласуване с изпълнителя на поръчката. 

      1.3.4. Употреба на инертни материали и техническа сол се допуска след съгласуване 

с Възложителя, при: 

            - общо обледяване в резултат на поледици; 

            - стръмни,тесни и характерни пътни участъци; 

      1.3.5. Снегопочистването ще се извършва до опорен пункт в населеното място – 

кметство, магазин, автобусно обръщало и др. Възложителят може да възлага 

снегопочистване на пътни участъци извън маршрутите, свързани с конкретни 

нужди на населението. 

     1.3.6. Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява, спазвайки приоритетите, 

и следните изисквания: 
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o Съгласувано с Възложителя, започване снегопочистването на пътната мрежа при 

снеговалеж и натрупване на снежна покривка с дебелина 10 см, като се създадат 

и осигурят нормални условия за движение на ПМС, при зимни условия. 

Гарантирана проходимост на МПС при зимни условия, през цялото денонощие 

(ниво на зимно поддържане N-I). 

o Съгласувано с Възложителя, предприемане действия против хлъзгане и 

обледяване, като осигури и създаде нормални условия за движение на ПМС при 

зимни условия. Максимален срок за провеждане мероприятия против хлъзгане - 

3 часа от момента на спиране на снеговалежа или констатиране на заледяването, 

до момента на постигане на изискванията. 

      1.3.7. Депониране на допълнителни материали за опесъчаване на определени от 

възложителя места, става само след писмено разпореждане . 

      1.3.8. Необходимата специализирана техника за изпълнение на поръчката, се 

определя от всеки участник в Оперативен план по маршрути, като се отчитат 

характерните особености на трасетата, общата дължината на общинските пътища 

включени в маршрута, характеристиките на пътните участъци и климатичните 

особености за района.  

       1.3.9. Контролът по изпълнение на възложената услуга, ще се упражнява от 

оправомощени представители на Възложителя. 

       1.3.10. Възложителят може да възлага изпълнението на допълнително възникнали 

видове работи свързани технологично с предмета на поръчката, които не са могли да му 

бъдат известни към датата на процедурата, в рамките на осигурените средства. 

     1.3.11. Възлаганите видове работи, да бъдат изпълнявани при спазване изискванията 

на Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата на Агенция „Пътна 

инфраструктура” от 2009 г., Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и 

текущ ремонт на пътищата (Глава четвърта „Видове, обхват и технология на работите 

за зимно поддържане на пътищата. Технически изисквания и правила”), осигурявайки 

безопасно движение на МПС при зимни условия. 

     1.3.12. Отчитането на извършените работи става ежемесечно по маршрути за 

почистени или опесъчени пътни участъци в километри и оферирани единични цени за 

съответния вид услуга и използвана техника, отделно за ОПМ и уличната мрежа в 

селата. Доставката на основните материали – пясък, сол, магнезиева луга, сгур и др. е 

задължение  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

      1.3.13. Изпълнителят трябва да осигури GPS устройства на  оферираната 

техника за изпълнение на поръчката при подписване на договора. Той задължително 

предоставя достъп на Възложителя до системата за визуализация и контрол (GPS).  

        

  2. ОТЧИТАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ПОРЪЧКАТА И 

ТЯХНОТО РАЗПЛАЩАНЕ 

        2.1. Изпълнените работи се заплащат по оферираните единични цени  

o за почистен километър път /или улица/ с ширина 6,00 м. 

o за опесъчен километър път /или улица/ с ширина 6,00 м. 

       2.2. Допълнително възникнали видове работи, свързани технологично с предмета 

на поръчката, които не са могли да бъдат известни към датата на процедурата, се 

отчитат и изплащат  по анализни цени, съставени на база на разходни норми ( СЕК, 

УСН, ведомствени и др. такива), фактури за закупени материали и оферираните 

единични показатели за ценообразуване. 

       2.3. Отчитането на извършените работи става ежемесечно : 

o За всеки обособен маршрут от ОПМ, на база двустранно подписан 

констативен протокол за изпълнените дейности (по образец), доказващ 

количества подлежащи на разплащане.  
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o Не подлежат на разплащане, дейности по снегопочистване и опесъчаване, 

извършени без да е осигурена система за визуализация и контрол (GPS) на 

дейностите. 

o Независимо от това, по колко пъти са минавали снегопочистващи и други 

специализирани машини , дейността им не се отчита като отделна обработка. 

Извършването на проверка за съставяне на констативен протокол за 

снегопочистване се инициира от Изпълнителя, след негова преценка за 

цялостно изпълнение на задачата при следните условия: спрял 

снеговалеж и цялостно почистен маршрут, съгласно заложените 

изисквания на техническата спецификация. 
 

        2.4. Плащането на извършените работи става ежемесечно по банков път, въз основа 

на фактура и двустранно оформени протоколи за  установяване изпълнени услуги по 

договорените дейности (по образец), отделно за ОПМ и улична мрежа в селата, в срок 

съгласно договора и финансовото законодателство. 

        2.5. Всички оформени протоколи за установяване изпълнени услуги по 

договорените дейности (по образец), се фактурират през месеца на съставения 

протокол. При нарушение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже плащането. 

       2.6. При некачествено и забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

настоящата обществена поръчка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи финансова 

корекция на дължимата сума, за конкретната дейност до 50 %, както следва: 

o Когато изпълнението е некачествено (т. е. не се създава възможност за 

нормално движение по пътните участъци, едновременно в двете ленти) за 

всеки километър, дължимата сума се намалява с 5 %; 

o Когато възложена дейност за снегопочистване или допълнително 

опесъчаване е закъсняло с повече от 1 час, за всеки  половин час (30 минути) 

закъснение, дължимата сума за третирания участък, се намалява с 5 %.  

            2.6.1. Констатациите за некачествено или забавено изпълнение се отразяват в 

двустранно оформените констативни протоколи, съставени и подписани от 

представители на двете страни по договора. При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише 

протокола, същия се оформя с имената и подписите на двама свидетели, които имат 

доказателствена стойност. 

          2.6.2. Възражения, по съставените констативните протоколи, се правят в срок до 

24 часа от съставянето им, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подписали 

договора. 

 

 

         3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

          3.1. Технически изисквания към използваната специализирана механизация и 

транспортните средства. 

- Всеки участник трябва да представи доказателства за наличие на необходимата 

за изпълнение на поръчката техника и специализирано оборудване, подробно 

описани. 

- Минималният брой и вид техника, необходима за изпълнение на дейностите по 

настоящата обществена поръчка, наличието на която участникът трябва да 

посочи в Таблица № 3. – Оперативен план за зимно поддържане на пътните 

участъци от общинска пътна мрежа на територията на община Враца през сезон 

2020 год. / 2021 год. /образец/. 
- В офертата може да се предложи по-голям брой техника за изпълнение на 

дейностите, но същата трябва да се поддържа през целия период на поръчката. 

- Възложителят си запазва правото, да изисква от участника допълнително 

техническо обезпечение на дейностите, когато това се налага, поради обективна 

невъзможност за качествено изпълнение на дейностите, в съответните срокове. 
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- Всяко транспортно средство или водач трябва да бъде екипирано с подходящи 

уреди за комуникация (радиостанции или мобилни телефони). 

- Всеки използван автомобил за извършване на дейности по обществената 

поръчка, трябва да е оборудван с онлайн система за записване на маршрута чрез 

използване на GPS устройства, информацията от които да постъпва директно и в 

информационната система на Възложителя. 

- За използваните транспортни средства трябва да поддържа архив за времето и 

движението, включително час на излизане от зоната на паркиране в началото на 

работния цикъл, работа по време на работния цикъл и час на пристигане в зоната 

за паркиране, в края на работния цикъл. 

- Изпълнителят на поръчката е длъжен да поддържа всички транспортни средства 

чисти. 

- Всички транспортни средства следва да са регистрирани, застраховани и да 

работят в съответствие с действащите закони и нормативни актове. 

- На транспортните средства и съоръженията трябва да работят само 

квалифицирани, правоспособни водачи. 

          3.2. Изисквания към използваната материално техническа база. 

- За изпълнение предмета на настоящата обществена поръчка, всеки участник 

задължително следва да разполага с терени и помещения, находящи се на 

територията на община Враца, които ще ползва за база за техниката си, сервизна 

и складова база. 

- Изпълнителят трябва да осигури места за паркиране на транспортните си 

средства, когато те не се използват. Транспортните средства не трябва да се 

паркират на публично място (на улиците и други места за обществено ползване), 

когато не са в работен режим. 

-  Изпълнителят следва да осъществява поддръжка, ремонт и почистване на 

транспортните средства и специализираната техника в подходящи помещения, 

изцяло оборудвани с инструменти и други необходими съоръжения за тази цел. 

        

   3.3. Минимални организационни дейности за изпълнение на договорните 

задължения. 

o Изпълнителят след подписване на договора подготвя и представя за 

одобрение от Възложителя Оперативен план за зимно поддържане на 

пътните участъци от общинска пътна мрежа на територията на община 

Враца, който да съдържа: 

 Заповед за сформиране на Организационен технически щаб, в която да са 

описани имена и телефонни номера на всички членове; 

 Оперативен център- имена и телефонни номера на дежурните лица; 

 Опис на наличните реагенти за борба със снега и заледяването, по вид и 

количества; 

 Блок-схема на управлението и взаимодействието; 

 Подробен опис на използваната техника, по вид, регистрационен №, име на 

шофьор и телефонен номер, съгласно Таблица № 3 в Техническото предложение; 

 Информация за предварителна подготовка – места за поставяне на купчини с 

препарати за борба срещу заледяване и др.; 

 Организиране работното време при наличие на снеговалеж и заледяване. 

o Дейностите по зимното почистване стартират при снеговалеж по 

предложение на Изпълнителя, според метеорологичните условия и 

прогнози, след регистрирано съгласие на Възложителя. 

o Зимното почистване се извършва в следната последователност: 

- общинска пътна мрежа и улици в населените места с обществен транспорт. 

- общинска пътна мрежа без обществен транспорт. 
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o Този ред се отнася за последващите дейности по зимното почистване.  

o Снегопочистване на километър път /улица в селата/ с ширина 6 м., 

контролирано с GPS, включва всички разходи за дейностите по 

снегопочистване на маршрутите от общинската пътна мрежа и част от 

уличната мрежа на населените места, по която се движи обществения 

транспорт в т. ч. третиране против обледяване, при спазване изискванията 

на Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата на 

Агенция „Пътна инфраструктура” от 2009 г., Наредба № РД-02-20-19 от 

12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (Глава четвърта 

„Видове, обхват и технология на работите за зимно поддържане на 

пътищата. Технически изисквания и правила”), осигурявайки безопасно 

движение на МПС при зимни условия. 

o Решение за следващи обработки се взема след извършена съвместна (от 

представители на Изпълнителя и Възложителя) проверка за състоянието 

на обслужваната територия, при спазване на горепосочения ред. 

o Опесъчаване, заедно с необходимите материали за извършване на 

дейността (пясъчно-солна смес) за километър път (улица) с ширина 6 м. 

контролирано с GPS, включва всички разходи за дейността, осигурявайки 

безопасно движение на МПС при зимни условия и се извършва след 

съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

o Третиране с химични вещества за стопяване на леда и снега (техническа 

сол NaCl, магнезиева луга (воден разтвор на MgCl2), калциев двухлорид 

(CaCl2) и др.) на километър път (улица) с ширина 6 м.контролирано с 

GPS, включва всички разходи за дейността, осигурявайки безопасно 

движение на МПС при зимни условия и се извършва след съгласуване с 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

o При силен снеговалеж Възложителя може да поиска дейностите по 

снегопочистване да започнат до 30 минути от започването на 

снеговалежа. Уведомяването на Изпълнителя става чрез Организационно 

техническия щаб по зимно почистване към Община Враца. 

o Механизираното обработване на пътните и уличните платна със 

снегопочистваща техника се извършва със скорост не по-голяма от 20 

км/ч. 

o В случай, че има необходимост от допълнителни обработки на опасни и 

стръмни участъци на пътищата и съоръженията към тях при ниски 

температури, решението се взима от фирмaтa оператор, след 

регистрирано съгласие на Възложителя.  

o Дежурните от Оперативния център на Изпълнителя записват по часове, 

всички указания и разпореждания, начален и краен час на започване и 

приключване на дейностите по почистване, вид на дейността и брой на 

използваната снегопочистващата техника. 

o При постъпили сигнали от КАТ или други институции за наличие на сняг 

и/или лед в участъци по уличното платно на ГТ, Оперативния център на 

Изпълнителя уведомява Организационно техническия щаб по зимно 

почистване на Община Враца с предложение за извършване на 

необходимите дейности по почистването. 

o Изпълнителят гарантира, че има на склад достатъчно реагенти и смеси за 

обезопасяване и почистване на площите при снеговалеж и поледица. 

Използваните материали се калкулират в общата цена за услугата и се 

съхраняват в складове на Изпълнителя. 

o Възложителят, съвместно с представител на фирмата оператор, 

контролират дейностите по зимно почистване, като констатациите се 

документират в констативен протокол за изпълнение на видовете 
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дейности. Съставянето на констативните протоколи се инициира по 

искане на Изпълнителя. 

 

          3.4. Други изисквания към изпълнение на поръчката. 

o При изпълнение на поръчката да се спазват изискванията на действащата 

нормативна уредба и приетите общински наредби, с екологична насоченост. 

o Видовете работи за изпълнение на поръчката, да отговарят по вид и 

обхват на описанието по ТНС или УСН, като за формиране на единичните цени на  

манипулациите се ползват посочените показатели: НВ (норма време) в ТНС или УСН в 

случаите, в които са налични. 

o В случаите, в които се ползват фирмени норми (се предлагат 

алтернативни решения), същите да бъдат подробно описани в кратък текст към анализа. 

o Материалите доставка на Изпълнителя, влагани при изпълнение на 

дейности от обществената поръчка, да отговарят на изискванията за качество. 

o Единичните цени да бъдат съобразени с минималната работна заплата и 

минималната часова ставка, с квалификацията на работниците, необходими за 

извършване на съответната манипулация, както и с % на допълнителните разходи, 

гарантиращи осигуровките на персонала. 

o Допълнително възникнали и възложени работи за услуги, извън ценовата 

оферта се разплащат по анализни цени, съставени с елементите на оферираните за 

ценообразуване показатели. 

o Стойността на вложени материали за манипулации от ценоразписа с 

единични цени (без включена стойност на материала), се доказва с фактури за 

закупуване. 

o Манипулационните дейности се възлагат съгласно условията в договора, 

според необходимостта и обезпечените бюджетните средства. 

o Маршрутите за поддържане могат да се променят (да се включват нови 

обекти или да се прекратява поддръжката на включените в списъка) след 

предварително писмено възлагане или предизвестие, при настъпили промени от 

Възложителя. 

o Всеки участник задължително извършва оглед на предложените 

маршрути на място, запознава се с всички условия, които биха повлияли на 

предложението, за което се подписва декларация.  

 

          3.5. Изисквания за стриктно спазване на нормативни документи. 

          При изпълнение на дейностите, следва да се спазват приложимите за предмета на 

обществената поръчка изисквания, на следните нормативни документи: 
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o ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА (ЗП) (обн., ДВ, бр. 26 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 

от 2000 г., бр. 111 от 2001 г., бр. 47 и 118 от 2002 г., бр. 9 и 112 от 2003 г., бр. 6 и 

14 от 2004 г., бр. 88 и 104 от 2005 г., бр. 30, 36, 64, 102, 105 и 108 от 2006 г., бр. 

59 от 2007 г., бр. 43 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32, 41, 42, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 87 

от 2010 г., бр. 19, 39, 55 и 99 от 2011 г., бр. 38, 44, 47 и 53 от 2012 г., бр. 15 и 66 

от 2013 г., бр. 16, 53 и 98 от 2014 г., бр. 10, 14, 37, 61, 95 и 101 от 2015 г., бр. 30 и 

75 от 2016 г., бр. 11 от 2017 г.) 

o Правилник за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), приет с ПМС № 

245 от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 42 и 62 от 2001 г., бр. 18, 

54 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 13 и 45 от 2009 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 

60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г. и изм. и доп., бр. 90 от 2016 г.). 

o ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (ЗДвП) (обн., ДВ, бр. 20 от 

1999 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от 2003 

г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79, 92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 

34, 61, 64, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 

88 и 102 от 2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98 и 100 от 2010 г., 

бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.; Решение № 1 от 2012 г. на КС – изм., бр. 20 от 

2012 г.; изм. и доп., бр. 47, 53, 54, 60 и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 

53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102 от 2015 г., бр. 13, 50, 

81, 86, 98 и 101 от 2016 г., бр. 9 и 11 от 2017 г.). 

o Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата 

(ППЗДвП), приет с ПМС № 36 от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 1996 г.; попр., 

бр. 72 от 1996 г.; изм., бр. 32 от 2006 г., бр. 46 от 2007 г., бр. 34, 44 и 53 от 

2008 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и изм. и доп., бр. 

13 от 2015 г.). 

o КОДЕКС НА ТРУДА (КТ) (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 

от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 

100 от 1992 г., бр. 69 и 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 

г., бр. 22, 52, 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 

2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., 

бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 

2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 

35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58, 77, 91, 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 

и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20, 38, 49, 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., 



 9 

бр. 1, 27 и 61 от 2014г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 

2016 г.). 

o ЗАКОН ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

(ЗЗБУТ) (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 

от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 

76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 

2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 2011 г., бр. 7 

от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г. и бр. 79 от 2015 г.) 

НАРЕДБИ 

 

o НАРЕДБА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА 

(приета с решение № 261 по протокол № 25 от 27.11.2008 г. на Общински 

съвет- Враца); 

o Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на 

пътищата (Глава четвърта „Видове, обхват и технология на работите за 

зимно поддържане на пътищата. Технически изисквания и правила”) ; 

o Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни 

превозни средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 

2010 г., бр. 7 от 2011 г. и изм. и доп., бр. 97 от 2016 г.). 

o Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (ДВ, бр. 11 от 2006 

г.). 

o Наредба № 13 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм., 

бр. 71 от 2006 г., бр. 67 от 2007 г., бр. 2 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2015 

г.) 

o Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г.; 

попр., бр. 54 от 2001 г.; изм., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г. и бр. 40 

от 2008 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2013 г.); публ. без посл. изм., БСА, бр. 12 от 

2008 г. 

o Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и 

опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни 
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средства на работното място (обн. ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм., бр. 40 от 2008 

г.). 

o Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на 

извършване на оценка на риска (Издадена от министъра на труда и 

социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 47 от 

21.05.1999 г.) ; 

o Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване (Издадена от министъра на труда и социалната 

политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 88 от 8.10.1999 г., в 

сила от 9.01.2000 г., изм., бр. 48 от 13.06.2000 г., в сила от 1.01.2003 г. - изм., 

бр. 52 от 8.06.2001 г., изм. и доп., бр. 43 от 13.05.2003 г. (*), изм., бр. 37 от 

4.05.2004 г., в сила от 5.11.2004 г., изм. и доп., бр. 88 от 8.10.2004 г., в сила от 

5.11.2004 г., бр. 40 от 18.04.2008 г., бр. 24 от 12.03.2013 г.); 

o Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при работа с автомобили (Издадена от министъра на труда и 

социалната политика и министъра на транспорта и съобщенията, обн., ДВ, бр. 6 

от 18.01.2005 г., в сила от 19.06.2005 г.) ; 

o Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на 

периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

(Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 102 от 

22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., попр., бр. 4 от 15.01.2010 г., изм., бр. 25 от 

30.03.2010 г.) ; 

o Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за 

микроклимата на работните места (Издадена от министъра на труда и 

социалната политика и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 63 от 

1.08.2014 г., в сила от 2.11.2014 г.) ; 

 

ДРУГИ 

o Техническите правила и изисквания за поддържане на пътищата на Агенция 

„Пътна инфраструктура” от 2009 г. ;, 
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Таблица 1 

 

СПИСЪК 

на участъците от общинската пътна мрежа на територията на община Враца за 

зимно поддържане  

 

№ 

по 

ре

д 

Път №  
Стар 

номер 
Наименование 

Километрично 

положение 

Дължи

на 

 

/км/ 
от км ... до км ... 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

1. 

 

 

MON1090 

 

 

16216 

/ІІІ-162, Долна Бела Речка-

Стояново/Долно Озирово -

Горно Озирово- граница 

община (Вършец-Враца) - 

Лютаджик 

7.
000

 8.
400

 1.400 

 

 

2. 

 

 

VRC1014 

 

 

13018 

/ ІІ-13, Бяла Слатина - 

Борован/ - Соколаре - 

Комарево - Тлачене - 

Граница община  (Бяла 

Слатина - Враца) - 

Вировско /ІІІ - 1306/ 

15.
800

 21.
000

 5.200 

3. VRC1028 10103 / ІІІ - 101/  Враца - кв. 

Кулата - Нефела 
0.

000
 4.

250
 4.250 

4. VRC1029 10106 /ІІІ - 101, Враца - Криводол/ 

- Лиляче - /ІІ - 15/ 
0.

000
 14.

200
 14.200 

5. VRC1030 10107 /І - 1, Монтана - Враца/ - 

Бели извор - Власатица / ІІІ 

- 101/ 

0.
000

 7.
700

 7.700 

 

 

6. 

 

 

VRC1032 

 

 

10311 

/ І - 1, Враца - Мездра / - 

Граница община (Враца - 

Мездра) - Върбешница - 

Горна Кремена /ІІІ - 103/ 

0.
000

 3.
200

 3.200 

7. VRC1033 10315 /VRC1032  Враца - 

Върбешница/ - Косталево 
0.

000
 2.

450
 2.450 

 

 

8. 

 

 

VRC1035 

 

 

13011 

/ІІ-13,  Криводол - Борован/  

Девене -Три кладенци - 

Граница община (Враца - 

Криводол) - Лесура / ІІІ - 

1301 /   

0.
000

 6.
400

 6.400 

9. VRC1036 13012 / ІІ - 13, Криводол - Борован 

/ Девене -Чирен - /ІІ-15 / 

0.
000

 
17.

550
 17.550 

10. VRC1038 15006(1)  / ІІ - 15, Враца - Борован/  

Мраморен - Голямо Пещене  
0.

000
 7.

700
 7.700 

 

11. 
 

VRC1042 

 

16212 
/ІІІ - 1002, Враца - 

Леденика/  - Згориград 

 

0.
000

 1.
500

 1.500 

 

12. 
 

VRC1089 

 

16006 
/ІІ - 16, Ребърково - Зверино/ 

Лютиброд - граница община  

(Мездра - Враца) - Челопек 

/ІІІ - 1004/ 

2.
100

 6.
615

 4.515 

13. VRC2034 11614 /ІІІ - 1306,  Горно Пещене - 0.
000

 4.
440

 4.440 
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п.к.ІІ – 15/  - Веслец 

14. VRC2040 15012 /ІІ – 15, Мраморен-Борован/ 

- Баница - Мало Пещене 
0.

000
 

5.
500

 5.500 

15. VRC2041 15014 /ІІ - 15  Баница – Борован/ - 

Оходен /ІІ-15/ 
0.

000
 

3.
050

 3.050 

   ОБЩО: 89.055 
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Таблица 2 

 

 

МАРШРУТИ 

по участъците от общинската пътна мрежа на територията на община Враца за 

зимно поддържане  

№ 

 

маршрут № 

 общински път /км./ 

обслужване 

 

1. 2 3 4 

1. маршрут №1 1,400  

MON 

1090 

 

ІV-16216/MON1090-ІІІ-162, Долна Бела Речка - Стояново 

/Долно Озирово - Горно Озирово - граница община 

(Вършец - Враца) – Лютаджик 

1,400 

 

обществен  

транспорт 

 

2. маршрут №2  25,890  

VRC 

1014 

 

IV-16204/VRC1014-ІІ-13, Бяла Слатина - Борован/ - 

Соколаре - Комарево - Тлачене - Граница община  (Бяла 

Слатина - Враца) - Вировско / ІІІ – 1306 / 

5,200 

 

обществен 

транспорт 

 

VRC 

1038 

IV-15006 - VRC1038 / ІІ - 15, Враца - Борован/  Мраморен 

- Голямо Пещене  7,700 

 
обществен 

транспорт 

VRC 

2034 

 

IV-11614 - VRC2034 /ІІІ - 1306,  Горно Пещене - п.к.ІІ – 15/  

- Веслец 

4,440 

 

 

обществен 

транспорт 

 

VRC 

2040 

 

IV-15012 VRC 2040/ІІ – 15, Мраморен-Борован/ - Баница - 

Мало Пещене 

 

5,500 

 

 

обществен 

транспорт 

 

VRC 

2041 

IV-15014 - VRC 2041 /ІІ - 15  Баница – Борован/ - Oходен 

/ІІ-15/ 
3,050 

 
обществен  

транспорт 

3. 

 

маршрут №3 26,150 

  

VRC 

1028 

IV -13018 -VRC1028 / ІІІ - 101/  Враца - кв. Кулата – 

Нефела 

4,250 

 
обществен 

транспорт 

VRC 

1029 

IV 10106 - VRC 1029 /ІІІ - 101, Враца - Криводол/ - Лиляче 

- /ІІ - 15/ 

14,200 

 
обществен 

транспорт 

VRC 

1030 

IV 10107 - VRC 1030 /І - 1, Монтана - Враца/ - Бели извор - 

Власатица / ІІІ - 101/ 

7,700 

 

 

 

4. 

 

маршрут №4 

 

 11,665 

   

VRC 

1032 

 

IV -10311 -VRS 1032/ І - 1, Враца - Мездра / - Граница 

община (Враца - Мездра) - Върбешница - Горна Кремена 

/ІІІ - 103/ 

3,200 

 

 

обществен 

транспорт 

 

VRC 

1033 

IV10315 - VRC 1033 /VRC1032  Враца - Върбешница/ - 

Косталево 

2,450 

 
обществен 

транспорт 

VRC 

1089 

 

IV 16006 - VRC 1089/ІІ - 16, Ребърково - Зверино/ 

Лютиброд - граница община  (Мездра - Враца) - Челопек 

/ІІІ - 1004/ 
4,515 

 

 

 

 

VRC 

1042 

IV - 16212 VRC 1042 /ІІІ - 1002, Враца - Леденика/  - 

Згориград 1,500 

 
обществен  

транспорт 
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5. 

 

маршрут №5  23,950 

  

VRC 

1035 

 

IV 13011 VRC 1035 /ІІ-13,  Криводол - Борован/  Девене -

Три кладенци - Граница община (Враца - Криводол) - 

Лесура / ІІІ - 1301 / 

6,400 

 

 

обществен  

транспорт 

 

VRC 

1036 

IV 13012 - VRC 1036 / ІІ - 13, Криводол - Борован / Девене 

-Чирен - /ІІ-15 / 
17,550 

обществен 

транспорт 

ОБЩО: 89.055  

 

 

Важно! 

В изпълнение на разпоредбата на 48, ал. 2 от ЗОП, да се счита добавено „или 

еквивалент“, навсякъде, където в настоящата техническа спецификация са 

посочени конкретни стандарти, спецификации, технически оценки, технически 

одобрения или технически еталони по чл. 48, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:  

 Приложение № А1. Констативни протоколи за изпълнените дейности по 

договора. 

 Приложение № А2. Протокол за установяване на изпълнените дейности, 

подлежащи на разплащане. 

 


