
                            

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
“Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията 

на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 

2022/2023 г.” 

 

 

Предмет на поръчката: “Зимно поддържане - снегопочистване и опесъчаване на пътна 

мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 

2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” 

 

Място за изпълнение на поръчката:  територията на община  Рудозем, обл. Смолян 

 

 

Срок за изпълнение на поръчката от Маршрут 1 до 9:  до 01.04.2023 г. Ако атмосферните 

условия наложат зимното поддържане да приключи по-късно от 01.04.2023 г., срокът на 

договора ще се счита продължен до приключване на последния зимен експлоатационен 

сезон 2022/2023 г. 

 

 

ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ 

 

 

Видът и обемът на работите по зимното поддържане се определят в зависимост от приетото 

за даден път ниво на зимно поддържане. Маршрутите са разделени на  следните позиции: 

 

МАРШРУТ № 1: Обща дължина –7,0 км. и 1,0 км. вътрешни улици 

1.1 Път № SML 2210 -  Пловдивци – Корита – Мочура – 7,0 км. 

1.2 Вътрешни улици с. Пловдивци – 1,0 км.  

 

 

МАРШРУТ № 2: Обща дължина – 12,2 км. и 3,0 км. вътрешни улици 

2.1 Път № SML 2212 -  Бърчево – Равнината – Вълчан – 10,2  км.. 

2.2 Път № SML 3224 – Равнината – Иваново – 2,0 км. 

2.3 Вътрешни улици с. Войкова лъка – 2,0 км.  

2.4 Вътрешни улици с. Равнината – 1,0 км.  

 

 

МАРШРУТ № 3: Обща дължина – 8,5 км. и 5,6 км. вътрешни улици 

3.1 Път № SML 3218 – кв. Възраждане – Боево – 5,0 км. 

3.2 Път № SML 3216 - кв. Възраждане – Борие –  2,0 км. 

3.3 Път № SML 3223 – гр. Рудозем – Добрева Череша – 1,5 км. 

3.4 Вътрешни улици  на път № SML 3225 – гр. м. Дъбова – 4,0 км. 



3.5 Вътрешни улици кв. Възраждане и с. Борие – 1,6 км. 

 

 

МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици 

4.1 Път № SML 1214 – с. Чепинци – м. Мемиевска – 4,4 км. 

4.2 Път № SML 3220 -/ІІ-86 Рудозем - граница Гърция/ - м. Дуревци – 1,0 км. 

4.3 Вътрешни улици  с. Чепинци - 10,0 км 

 

МАРШРУТ № 5: Обща дължина – 5,2 км. и 2,0 км. вътрешни улици 

 

5.1 Път № SML 2211-/ІІ - 86 Рудозем - граница Гърция/ -Грамаде-Оглед - 5,2 км. 

5.2 Вътрешни улици  с. Грамаде и с.Оглед - 2,0 км 

 

 

МАРШРУТ № 6: Обща дължина – 8.00 км. и 2.9 км. вътрешни улици 

6.1 Път № SML 2213 - /ІІ – 86 Рудозем – граница Гърция/ - с. Рибница – 3,2 км.  

6.2 Път № SML 3217 - с. Сопота – м. Бреза  – 4.8 км. 

6.3 Вътрешни улици с. Рибница – 0,4 км. 

6.4 Вътрешни улици с. Сопота –  1,0 км. 

6.5 Вътрешна улица  „Иван Вазов” – 1.5 км 

 

 

МАРШРУТ № 7: Обща дължина – 10,6 км. и 0,8 км. вътрешни улици 

7.1 Път № SML 2248 -  с. Елховец – с. Витина – Поляна – 10,6 км. 

7.2 Вътрешни улици с. Витина и с. Поляна –  0,8 км. 

 

 

МАРШРУТ № 8: Обща дължина – 1,8 км. и 10.0 км. вътрешни улици 

8.1 Път № SML  3221 – с. Елховец – м. Черешево – 0,8 км. 

8.2 Път № SML 3222 – с. Елховец – м. Хаджарско – 1,0 км. 

8.3  Вътрешни улици с. Елховец  – 10,0 км. 

 

 

МАРШРУТ № 9:  Обща дължина - 15,5 км. вътрешни улици гр. Рудозем и с. Бяла река  

9.1 Вътрешни улици гр. Рудозем –  „Минен техникум”, „Родопи”, „Христо Ботев”, „Арда”, 

„Палас”, „Хан Крум”, „Бук”, „Бор”, „Ела”, „Кап. Петко войвода” - междублокови 

пространства, „Стадиона”, „Захари Стоянов”, „”Атанас Буров” – междублокови 

пространства  „Стефан Стамболов”, „Георги Бенковски”, „Васил Левски”- „Вътрешни 

междублокови пространства”, „Иван Вазов” – 14,5 км. 

9.2 Вътрешни улици с. Бяла река – 1,0 км. 

 

 

Основните дейности по зимното поддържане по обособена позиция от 1 до 9  включват: 

снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата  до постигане на съответните степен и 

ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на 

уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане: 

разпръскване на пясък и/или химични препарати за обезледяване. 

 

 Почистване на общинските пътища от сняг (при снежна покривка над 5 см.), от 

преспи при снегонавявания с цел създаване нормална проходимост за пътните 

превозни средства при зимни условия. 



 Опесъчаване на участъци със заледявания и стръмни участъци, по които има 

опасност от задръстване на движението, поради невъзможността на автомобилите да 

ги преодоляват. 

 Периодичността на почистване /опесъчаване/ на територията на общината ще се 

осъществява по указания на Възложителя. 

 По време на изпълнение на поръчката да се спазват изискванията за безопасни 

условия на труд, общинските наредби и законите на Република България. 

 Щети или причинени вреди на трети лица, произтекли от забавяне, неправилни 

действия и/или неизпълнение на необходимите дейности по субективни причини са 

за сметка на избраният изпълнител. 

 

Време за реакция - участниците следва да посочат за какво време след подаване на сигнал 

за утежнена пътна обстановка вследствие на снеговалеж ще започне снегопочистването. 

 

 Времето за реакция не може да бъде повече от 1 час от подаване на съобщението от 

страна на упълномощеното от Възложителя лице и/или при натрупана снежна покривка с 

дебелина над 5 см. 

 Изпълнението на предмета на поръчката включва почистване на 1 км, от пътната 

мрежа при дебелина на снежната покривка до 10 см. Всяко следващо  почистване на нова 

снежна покривка си приема от Възложителя за ново изпълнение на задълженията по 

договора. Например: При натрупана снежна покривка с дебелина от 20 см и почистване от 

страна на  Изпълнителя с необходимото качество от Възложителя ще бъдат приети и 

разплатени 2 почиствания по договора. 

Изпълнението на поръчката следва да се реализира в съответствие с техническите 

спецификации на Възложителя, както и съгласно приложимото действащо законодателство. 

Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, правата и 

задълженията на страните, са подробно разписани в проекта на договора към обществената 

поръчка. 

 

 

  


