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Книга V 

 
ОДОБРЯВАМ:……………. 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 

 
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 
 

1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

 
 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска улична и пътна мрежа, 
разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2015/2016 година, 
2016/2017 година и 2017/2018 година”, по обособени позиции, както следва: 
 
Обособена позиция №1.  Район с.Стойките, с.Гращица и съставните махали - с обща 
дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане  5,5 км ОПМ + 17.0 вътрешна улична 
мрежа в с.Стойките: 
 
Обособена позиция № 2. Район с.Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали 
– с обща дължина ОПМ - 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3  км ОПМ + 2,7 км 
вътрешна улична мрежа в с.Широка лъка; 
 
Обособена позиция № 3. Район с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, мах.Заевите и съставните 
махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5  км ОПМ + 1,5 км 
вътрешна улична мрежа в с.Солища; 
 
Обособена позиция № 4. Район с.Петково, с.Белев дол, мах.Чиевци, мах.Славейковци, 
мах.Орловица, мах.Бука- с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 
км.ОПМ + 4,5 км улична мрежа : 2 км към гробищен парк с.Петково, 1 км към ДВПР 
с.Петково и 1,5 км вътрешна улична мрежа с.Белев дол; 
 
Обособена позиция № 5. Район с.Горна Ряка, с.Катраница и съставните махали – с обща 
дължина ОПМ- 15,0 в т.ч. за зимно поддържане 10,0 км ОПМ + 3,7 км вътрешна улична 
мрежа с.Катраница; 
 
Обособена позиция № 6. Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните 
махали- с обща дължина ОПМ - 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км. ОПМ + 12,7 
улича мрежа : с.Селище – 3,4 км, с.Требище – 1 км и с.Търън с мах.Равнище, мах.Ръжище, 
мах.Лехчище и мах.Еленска – общо 8,3 км; 
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Обособена позиция № 7. Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- с обща дължина ОПМ -  
26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км.ОПМ + 1,9 км вътрешна улична мрежа с.Подвис; 
 
Обособена позиция № 8. Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 
км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ + 2 км вътрешна улична мрежа;  
 Обособена позиция  № 9. Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина ОПМ - 
32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ + 4,3 км улична мрежа : 3,6 км вътрешна 
улична мрежа в с.Турян и 0,7 км към гробищен парк мах.Милково;     
 
Обособена позиция № 10. Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и 
съставните махали – с обща дължина ОПМ -  40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км. 
ОПМ + 11,3 км улична мрежа : с.Момчиловци – 6,8 км, с.Виево – 1,3 км, с.Кутела – 0,2 км, 
с.Славейно – 1,5 км и с.Соколовци – 1,5 км; 

 
Обособена позиция № 11. Район с.Смилян, с.Липец, с.Сивино,мах.Сърнено - с обща 
дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ + 15,7 км улична мрежа 
: с.Смилян - 11,900 км, с.Сивино – 2,5 км, мах.Сърнино гр.парк – 0,8 км и с.Липец – 0,5 км; 

 
Обособена позиция № 12. Район с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах.Ельово - с обща 
дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане -17.500 км ОПМ + 1,5 км вътрешна 
улична мрежа : с.Букаците – 0,5 км и с.Чеплят – 1,0 км; 
 
Обособена позиция № 13. Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставните 
махали- с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ + 1,0 км 
вътрешна улична мрежа с.Киселчево;        
 
 Обособена позиция № 14. Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и 
съставните махали- с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ 
+ 4,1 км улична мрежа : с.Буката – 1,0 км, с.Бориково – 0,2 км, с.Черешките – 1,0 км и 
мах.Средок – 1,9 км; 
 
  Обособена позиция № 15. Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- с обща дължина ОПМ - 
14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ + 0,8 км вътрешна улична мрежа : с.Вълчан 
– 0,5 км и с.Змиево – 0,3 км; 
 
Обособена позиция № 16. Район  с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с 
обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане- 15,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна 
улична мрежа в с.Левочево; 
     
Обособена позиция № 17. Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и 
съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км 
ОПМ + 7,9 км вътрешна улична мрежа : с.Полк.Серафимово – 6,2 км, с.Габрица – 0,2 км и 
с.Чокманово – 1,5 км; 
 
Обособена позиция № 18. Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно 
поддържане - 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ + 4,0 км вътрешна улична мрежа кв.Езерата; 
 
Обособена позиция № 19. Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража - с обща дължина ОПМ - 
17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане- 13,7 ОПМ + 0,2 км вътрешна улична мрежа с. Орешец; 
 
Обособена позиция № 20. Район к.к.Пампорово- с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно 
поддържане-  1,6 км ОПМ +  2,2 км улична мрежа : х.Белмонд – 0,3 км, Спортна база – 0,2 
км, х.Елица – 0,5 км, х.Форект нук – 1,0 км и база на Педагогически институт – 0,2 км. 
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Услугата включва следните видове работи:  
• Снегопочистване; 
• Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и 

химични вещества  
 Настоящата техническа спецификация е съставена, съобразно изискванията на 
НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата; 
„Оперативен план за зимно поддържане” за сезон 2015-2016 г. и утвърден от кмета на 
община Смолян. При изменение на действащата нормативна уредба изпълнението следва да 
се осъществи в съответствие с новоприетата и/или изменена нормативна уредба. 
 Зимното поддържане на пътищата включва комплекс от дейности, свързани с 
осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на 
неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът 
на работите за зимно поддържане на пътищата се определят в зависимост от приетото за 
определен път ниво на зимно поддържане.      
 В процеса на своята работа, изпълнителят носи отговорност за спазване на: „Закона за 
пътищата”, „ Закона за движение по пътищата” и правилниците за тяхното приложение, 
„Закона за здравословни и безопасни условия на труд”, „Наредба І-209 от 22.11.2004 г. за 
пожарната и аварийна безопасност”, „ Законът за опазване на околната среда” и „Закона за 
водите” и всички останали нормативни документи, касаещи изпълнението на договора.  

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е предвиден да бъде от датата на 
подписване на настоящия договор до  края на зимния експлоатационен сезон 2017/2018 г., а 
именно до 31.03.2018 г. 
       Снегопочистването ще се извършва предимно с автомобили с прикачени предни 
гребла,  трактори, булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие \едностранни и 
двустранни снегоринни плугове; или прикачни снегоринни гребла и комплектовани със 
сигнализация за работа при лоши метеорологични условия.         
 Обезопасяването на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или 
заледено платно за движение с: 

- минерални материали (за опесъчаване), които отговарят на  следните техническите 
изисквания 

. 
 Показател Метод на 

изпитване 
Стойност на 
показателя 

1 2 3 
 Форма на зърната   -   Кубична  
 Максимален размер на зърната / 
mm /  

 БДС EN 933-1 или 
еквивалент 

 4  

 Съдържание на бучки глини и 
ронливи зърна  

 БДС EN 12620 / НА  или 
еквивалент 

 не се допуска  

 Съдържание на отмиваеми  
частици, в %  

 EN БДС 12620 / НА или 
еквивалент 

 < 5  

          
Всяко доставено количество да бъде придружено със сертификат за качество. 

- химични вещества за стопяване на леда и снега да отговарят на следните 
изисквания за качество: 

�  техническа сол (NaCI). 

№ по 
ред 

Характеристики Единица мярка Норма 

1. Вид на солта - Каменна или морска 
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2. 

 

Зърнометрия 

 

% (m/m) 

Сито,mm    %, премин. 

4,75                     100 

0,16                      ≤ 5 

 

3. 

Общо съдържание 
на водоразтворими 
хлориди, изразени 
като NaCl 

 

% (m/m) 

 

≥ 96,0 

 

4. 

Общо съдържание 
на водоразтворими 
сулфати, изразени 
като CaSO4 

 

% (m/m) 

 

≤ 2,5 

5 Съдържание на 
влага 

% (m/m) ≤ 2,0 

6. Съдържание на 
тежки метали: 

As 

Pb 

Cd 

Cr, общ 

Cu 

Ni 

Hg 

Zn 

 

 

 

 

ppm 

 

 

≤ 10 

≤ 20 

≤ 5 

≤ 30 

       ≤ 20 

       ≤ 30 

         ≤ 0,5 

≤ 50 

Всяко доставено количество да бъде придружено със сертификат за качество. 
 

� калциев двухлорид (CaCI2)  

№ по 
ред 

Характеристики Единица мярка Норма 

 

1. 

 

Зърнометрия 

 

% (m/m) 

Сито,mm    %, премин. 

20,0              100 

 2,0               ≤ 25 

2. Съдържание на 
водоразтворими 
хлориди 

 

% (m/m) 

 

≥ 77,0 

3. Съдържание на 
водоразтворими 
сулфати 

 

% (m/m) 

 

≤ 2,5 

4. Съдържание на 
влага 

% (m/m) ≤ 2,0 
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5. Съдържание на 
тежки метали: 

As 

Pb 

Cd 

Cr, общ 

Cu 

Ni 

Hg 

Zn 

ppm  

≤ 10 

≤ 20 

≤ 5 

≤ 30 

       ≤ 20 

       ≤ 30 

         ≤ 0,5 

≤ 50 

 
 Всяко доставено количество да бъде придружено със сертификат за качество. 
 

Препоръчва се използването на пясъко-солени смеси, като солта и пясъкът 
предварително се смесват, като пясъко-солените смеси се използват в съотношение 150 ÷ 200 
kg сол на 1 m3  пясък. 

Разходните норми на минералните материали за опесъчаване са 100 ÷ 300 g/m2 при 
пътни участъци с нормални условия на движение и 300 ÷ 500 g/m2 при пътни участъци с 
тежки условия на движение  

При междинни опесъчавания по време на снеговалеж разходните норми са 100 ÷ 200 
g/m2. 

Минералните материали трябва да се разпръскват по цялата широчина на платното за 
движение. 

Ръчното опесъчаване се прилага по изключение предимно с пясък. Разпръскването на 
инертните материали трябва да става ветрилообразно /в никакъв случай на купчинки!/ в 
количество средно 100 – 150 g/m2. 
 Фирмата\те\ да разполага\т\ с необходимата складова база /материално-техническа база/ със 
съответните количества минерални материали,  съобразно наетия за поддържане маршрут. 

           Разходните норми на химичните вещества за стопяване на снега и леда, както и 
условията за тяхното използване са както следва 

 

 

Вид на 

използва-
ните хими- 

чни 
вещества 

Минимална 
температура, 
до която 

използването 
на химични 
вещества е 

ефективно, °С 

Разходна норма, g/m² 

лед уплътнен сняг пресен сняг 

Температура на въздуха, °С 
ми-
нус 
5 

ми-
нус 
10 

ми-
нус 
15 

ми-
нус 
5 

ми-
нус 
10 

ми-
нус 
15 

ми

нус 
5 

ми-
нус 
10 

ми-
нус 
15 

 
Натриев 
хлорид 

 
 

минус 15 
20 40 70 15 30 50 10 20 

 
 
 

30 
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Смес на 
натриев 
хлорид и 
калциев 
двухлорид 
в съотно- 
шение 9:1 

 
 
 

минус 20 25 50 75 20 40 60 15 25 40 

 
При снегопочистване по време на снеговалеж може да се използват химични вещества 

за предотвратяване на уплътняването и залепването на снега върху пътното покритие в 
количество 10 ÷ 20 g/m2 промишлена сол. 

При използване на техническа сол при слаб снеговалеж първото разпръскване се 
извършва 30 ÷ 45 min след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15 ÷ 20 
min. 

Материалите за обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане се разпръскват със 
специални уредби, монтирани на товарни автомобили. Уредбите се оборудват с дозиращи 
устройства. 

Устройството за дозиране на твърди материали трябва да позволява регулиране на 
разходната норма в границите 5 ÷ 50 g/m2 за химичните вещества във вид на кристали и 100 
÷ 500 g/m2 за минералните материали. Устройството трябва да позволява регулиране на 
количеството на разпръскваните материали в зависимост от скоростта на движение на 
използвания автомобил. 

         Снегопочистващата техника започва работа при дебелина на снежната покривка не 
по-малко от 50 мм., след което се опесъчава с пясък или пясъко-солени смеси и химически 
вещества. 
         Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за осигуряване на 
безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и пътните принадлежности.           
Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност на 
движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации, станали по общинските пътища, 
обект на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и балози според възможните 
опасности, и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се 
налага.  
             В случаи на тежки или верижни произшествия изпълнителят осигурява 
пропускателната възможност в участъка, като по-нататъшните си действия съгласува с 
възложителя. 
          При много силен снеговалеж е възможно краткотрайно частично спиране на 
движението с цел осигуряване на по-добри условия за работа на снегопочистващата техника. 
          Отстраняването на снежни маси и разширяване на пътното платно се извършва по 
време и след спиране на снеговалежа. 
 
 
 

Неразделна част от настоящата техническа спецификация са следните приложения: 
1. Приложение № 1 – Описание на общинските пътища  по обособени позиции; 
2. Приложение №2 – Описание на уличната мрежа, включена към съответните  

обособени позиции; 
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ЗАБЕЛЕЖКА: ЗА ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКТИ, ТЕХНИЧЕСКО 
ОБОРУДВАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ОБОРУДВАНЕ, УСТРОЙСТВА И ДРУГИ КОМПОНЕНТИ 
С ПОСОЧЕН ПРОЦЕС, ТИП, МОДЕЛ, ТЪРГОВСКА МАРКА, ПРОИЗХОД ИЛИ 
ПРОИЗВОДСТВО В НАСТОЯЩОТО ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ СЪГЛАСНО ЧЛ.32, АЛ.2 ОТ 
ЗОП ДА СЕ ЧЕТЕ „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО“. 
 
Изготвили:  
инж. Мариана Цекова – зам. кмет на община Смолян __________ 
инж. Васка Караджова – директор на дирекция „СИиОС“  __________ 
Я. Илиева – гл. специалист в дирекция „СИиОС“  __________ 
В. Монев – ст. юрисконсулт в дирекция „ПНО“  __________ 
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ОБЩИНА СМОЛЯН 
Смолян, бул. “България” №12 

тел.:   0301/ 67691, факс: 0301/62426 
 
Рег. № ………….. от 
…………….2015 год. 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ: 
 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на община Смолян  
 
 
 

О  П  Е  Р  А  Т  И  В  Е  Н        П  Л  А  Н 
 
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска и улична пътна мрежа, 
разположена на територията на община Смолян за оперативни сезони 2015/2016 година, 
2016/2017 година и 2017/2018 година”, по обособени позиции, както следва: 
 
Обособена позиция №1.  Район с.Стойките, с.Гращица и съставните махали - с обща 
дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. за зимно поддържане  5,5 км ОПМ + 17.0 вътрешна улична 
мрежа в с.Стойките: 
 
Обособена позиция № 2. Район с.Широка лъка, с.Върбово, с.Кукувица и съставните махали 
– с обща дължина ОПМ - 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане 16,3  км ОПМ + 2,7 км 
вътрешна улична мрежа в с.Широка лъка; 
 
Обособена позиция № 3. Район с.Гела, с.Солища, с.Стикъл, мах.Заевите и съставните 
махали – с обща дължина ОПМ - 20.6 км, в т.ч. за зимно поддържане 17,5  км ОПМ + 1,5 км 
вътрешна улична мрежа в с.Солища; 
 
Обособена позиция № 4. Район с.Петково, с.Белев дол, мах.Чиевци, мах.Славейковци, 
мах.Орловица, мах.Бука- с обща дължина ОПМ - 17,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 17.2 
км.ОПМ + 4,5 км улична мрежа : 2 км към гробищен парк с.Петково, 1 км към ДВПР 
с.Петково и 1,5 км вътрешна улична мрежа с.Белев дол; 
 
Обособена позиция № 5. Район с.Горна Ряка, с.Катраница и съставните махали – с обща 
дължина ОПМ- 15,0 в т.ч. за зимно поддържане 10,0 км ОПМ + 3,7 км вътрешна улична 
мрежа с.Катраница; 
 
Обособена позиция № 6. Район с.Ровино, с.Селище, с.Требище, с.Търън и съставните 
махали- с обща дължина ОПМ - 25.8 км, в т.ч. за зимно поддържане-16.1 км. ОПМ + 12,7 
улича мрежа : с.Селище – 3,4 км, с.Требище – 1 км и с.Търън с мах.Равнище, мах.Ръжище, 
мах.Лехчище и мах.Еленска – общо 8,3 км; 

 
Обособена позиция № 7. Район с.Ряка, с.Тикале, с.Градът, с.Лъка- с обща дължина ОПМ -  
26.6 км, в т.ч. за зимно поддържане-17.5 км.ОПМ + 1,9 км вътрешна улична мрежа с.Подвис; 
 
Обособена позиция № 8. Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ - 36,4 
км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ + 2 км вътрешна улична мрежа;  
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 Обособена позиция  № 9. Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина ОПМ - 
32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ + 4,3 км улична мрежа : 3,6 км вътрешна 
улична мрежа в с.Турян и 0,7 км към гробищен парк мах.Милково;     
 
Обособена позиция № 10. Район с.Кутела, с.Виево, с.Славейно, хижа “Момчил юнак” и 
съставните махали – с обща дължина ОПМ -  40.0 км, в т.ч. за зимно поддържане-34.6 км. 
ОПМ + 11,3 км улична мрежа : с.Момчиловци – 6,8 км, с.Виево – 1,3 км, с.Кутела – 0,2 км, 
с.Славейно – 1,5 км и с.Соколовци – 1,5 км; 

 
Обособена позиция № 11. Район с.Смилян, с.Липец, с.Сивино,мах.Сърнено - с обща 
дължина ОПМ - 19.3 км, в т.ч. за зимно поддържане -10,100 км ОПМ + 15,7 км улична мрежа 
: с.Смилян - 11,900 км, с.Сивино – 2,5 км, мах.Сърнино гр.парк – 0,8 км и с.Липец – 0,5 км; 

 
Обособена позиция № 12. Район с.Букаците, с.Чеплят, с.Горово мах.Ельово - с обща 
дължина ОПМ - 17.5 км, в т.ч. за зимно поддържане -17.500 км ОПМ + 1,5 км вътрешна 
улична мрежа : с.Букаците – 0,5 км и с.Чеплят – 1,0 км; 
 
Обособена позиция № 13. Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово, с.Буката и съставните 
махали- с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ + 1,0 км 
вътрешна улична мрежа с.Киселчево;        
 
 Обособена позиция № 14. Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и 
съставните махали- с обща дължина ОПМ - 37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км.ОПМ 
+ 4,1 км улична мрежа : с.Буката – 1,0 км, с.Бориково – 0,2 км, с.Черешките – 1,0 км и 
мах.Средок – 1,9 км; 
 
  Обособена позиция № 15. Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- с обща дължина ОПМ - 
14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км.ОПМ + 0,8 км вътрешна улична мрежа : с.Вълчан 
– 0,5 км и с.Змиево – 0,3 км; 
 
Обособена позиция № 16. Район  с.Левочево, Райковски ливади, с.Хасовица, с.Писаница - с 
обща дължина ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане- 15,2 ОПМ + 0,8 км вътрешна 
улична мрежа в с.Левочево; 
     
Обособена позиция № 17. Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и 
съставните махали – с обща дължина на ОПМ -11,2 км, в т.ч. за зимно поддържане-10,4 км 
ОПМ + 7,9 км вътрешна улична мрежа : с.Полк.Серафимово – 6,2 км, с.Габрица – 0,2 км и 
с.Чокманово – 1,5 км; 
 
Обособена позиция № 18. Район Смолянски езера- с обща дължина-7.0 км, в т.ч. зимно 
поддържане - 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ + 4,0 км вътрешна улична мрежа кв.Езерата; 
 
Обособена позиция № 19. Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража - с обща дължина ОПМ - 
17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане- 13,7 ОПМ + 0,2 км вътрешна улична мрежа с. Орешец; 

 
Обособена позиция № 20. Район к.к.Пампорово- с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч. зимно 
поддържане-  1,6 км ОПМ +  2,2 км улична мрежа : х.Белмонд – 0,3 км, Спортна база – 0,2 
км, х.Елица – 0,5 км, х.Форект нук – 1,0 км и база на Педагогически институт – 0,2 км. 
 
       Предвидените дейности по зимното поддържане се изразява в осигуряване на нормална 
проходимост при зимни условия на общинските пътища на територията на община Смолян, 
като се включват: 
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• Снегопочистване; 
• Обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали и 

химични вещества  
 
 Изпълнителите по отделните обособените позиции трябва да предвидят резервен план 
за действие в случай, че част от техниката, предвидена за изпълнение на дейностите по 
настоящата обществена поръчка, изпадне в дългосрочна техническа неизправност! 
        По отношение на зимното поддържане на общинската и улична пътна мрежа с 
повишено внимание да се обработват автобусните спирки, основните пътни кръстовища, 
участъците с големи надлъжни наклони и интензивно движение. 
 

Неразделна част от настоящия оперативен са следните приложения: 
3. Приложение № 1 – Описание на общинските пътища  по обособени позиции; 
4. Приложение №2 – Описание на уличната мрежа, включена към съответните  

обособени позиции; 
 
 
 
 
 

Съгласувал с, 
Зам.кмет:……………………… 
                  /инж.М.Цекова/ 
 
 
Директор дирекция „СИиОС“ :…………………….. 
                                                     /инж.В.Караджова/ 
 
Изготвил:…………………. 

                           /Я.Илиева-гл.специалист/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


