
ХII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за „Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на 

територията на община Ботевград за зимния период 2019-2020г.“ 

 

1. Обща характеристика и обхват на обществената поръчка  

Предвижда се зимно почистване и поддържане на общински пътища на територията на 

община Ботевград. Обществената поръчка включва зимно поддържане - 

снегопочистване и опесъчаване на 11 пътища с обща дължина от 60 км. пътна мрежа.  

 

2. Срок и място за изпълнение 

2.1. Срок за изпълнение на снегопочистването и поддържането – до 31 март 2020г. 

 

2.2. Място за изпълнение:  

„Снегопочистване и опесъчаване на общинската пътна мрежа на територията на 

Община Ботевград за зимния период 2019г.-2020г.”, обхваща следните общински 

пътища: 

     - Път SFO 1041 Новачене – Гурково – местност „Бабина” – 7 км. 

     - Път SFO 3055 Литаково - Гурково – 3 км.   

     - Път SFO 3053 Радотина – Краево – 4 км. 

     - Път SFO 3054 Ръждавец – Липница – 7 км. 

     - Път SFO 3057 Липница –Дилковци, разклон ТСИ, мах. „Креща”, мах. „Дилковци” 

до път SFO 3054 – 5 км. 

     - Път SFO 3056 Липница – Елов дол и връзка с път SFO 2046 – 7 км. 

     - Път Боженица – м. „Урвишка поляна” – 3,5 км. 

     - Път SFO 2046 Боженица – Курново – 5,5 км. 

     - Път SFO 1042 Скравена – манастир Св.Николай – 2 км. 

     - Път SFO 1093 Новачене – Ръждавец – Боженица – 12 км. 

     - Път SFO 2044 Рашково – Краево – 4 км. 

 

3. Изисквания към участниците  
Зимното поддържане на общинската пътна мрежа включва комплекс от 

мероприятия, насочени към премахване или ограничаване на неблагоприятното 

влияние на снега и леда върху условията на движение през зимния период.  

То се изразява в снегозащита на пътища, събиране и предаване на информация 

за състоянието на пътната мрежа, снегопочистване и разпръскване на минерални 

материали – опесъчаване. 

При продължителни и обилни снеговалежи,  свързани  с навявания, 

провеждането на мероприятията е непрекъснато почистване с цел недопускане 

затваряне на пътната мрежа.  

Снегопочистването ще се извършва предимно с МПС, снабдени със 

сигнализация за работа при лоши метеорологични условия . Не се допуска стесняване 

на пътното платно.  

Опесъчаването се извършва приоритетно в зависимост от степента и нивото на 

зимно поддържане на пътя.  

Започването на дейността по снегопочистване се съгласува предварително с 

Възложителя. 

Необходимостта от третиране и съответния начин на третиране на пътя – чрез 

опесъчаване, се съгласува предварително с Възложителя. 



Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за 

осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и 

пътните принадлежности и осигуряване нормална проходимост по поддържаната  

общинска пътна мрежа. 

           Всеки участник следва да разполага със съответния машинен парк и  

техническото оборудване, необходими за извършване на услугата като: фадрома, 

булдозер, тежки и леки трактори с гребла, песоразпръсквач.  

    По своето местоположение една част от изброените пътища са в равнинен терен, 

а по-голяма част  в планински. Същото трябва да се има предвид при формиране на 

цените. 

      Изпълнението на този вид дейност цели поддържане на непрекъсната  

проходимост  и безопасно движение  на моторни превозни средства  при зимни условия 

в района на общината. 

      При започване на снеговалеж, изпълнителят следва незабавно да започне  

снегопочистване, независимо в кой  от часовете на денонощието ще се случи. 

      Ако снеговалежът  е обилен, дейността се изпълнява до постигане на нормални 

условия  на проходимост. 

      Опесъчаването и осоляването се извършва само, когато е наложително и само на 

заледени участъци.  

       При  всяко снегопочистване  и опесъчаване, изпълнителят  на обществената 

поръчка  трябва да уведомява кмета или кметския наместник на съответното кметство, 

на територията на което се намира поддържания участък от пътната мрежа, като 

изготвят съвместно справка  на извършената дейност. Справката се изготвя 

ежеседмично и се представя на Възложителя. 

        Изпълнението на поръчката не трябва да предизвиква вредни въздействия върху 

околната среда, нарушаване целостта на пътната настилка, нарушаване графика на 

обществения транспорт. 

            

Дейността да се изпълнява  при спазване на всички нормативни изисквания и опазване  

на околната среда. 

 

 

 

 

 

 


