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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1.ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа, разположена
на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на
гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015
година по обособени позиции” както следва:
Обособена позиция №1.Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл,
с.Върбово и съставните махали - с обща дължина ОПМ - 69.6 км, в т.ч. за зимно
поддържане 39.3 км ОПМ +2.000 км улична мрежа за лифт Стойките или общо за
зимно поддържане 41,3 км;
Обособена позиция №2.Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и
съставните махали- с обща дължина ОПМ - 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане 26.2
км.ОПМ+ 3,000 км- улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково или
общо за зимно поддържане 29,2 км;
Обособена позиция №3.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;
Обособена позиция №4.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;
Обособена позиция №5.Район с.Мугла и съставните махали – с обща дължина ОПМ 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане 26,0 км.ОПМ + 2,000 км улична мрежа до център на
с.Мугла или общо за зимно поддържане 28,0 км;
Обособена позиция №6. Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене – с обща дължина ОПМ
- 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км.ОПМ;
Обособена позиция № 7.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;
Обособена позиция №8.Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят,
с.Горово и съставните махали- с обща дължина ОПМ - 36.8 км, в т.ч. за зимно
поддържане-27.600 км ОПМ;
Обособена позиция №9.Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните
махали- с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане 19,1 ОПМ+ 1,000
км улична мрежа за гробище Милково или общо за зимно поддържане 20,1км;
Обособена позиция №10.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;

Обособена позиция №11.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;
Обособена позиция № 12.Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница с обща дължина
ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане- 15,2 ОПМ + 1,500 км улична мрежа за х-л
Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км или общо за зимно поддържане 16,7 км;
Обособена позиция №13. 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 + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в
с.Чокманово долна махала-1,500 км; или общо за зимно поддържане-12.4 км
Обособена позиция №14.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 улици в кв.Езерово или общо
за зимно поддържане – 7,0 км;
Обособена позиция №15.Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина
ОПМ - 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане- 13,7 ОПМ + 0,200 км улична мрежа до
центъра на с.Орешец или общо за зимно поддържане 13,9 км;
Обособена позиция №16.Район к.к.Пампорово- с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч.
зимно поддържане- 1,6 км ОПМ + 1,000 км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км,
Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км или
общо за зимно поддържане 2,6 км.
Обособена позиция №17.Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща
дължина 22.422 км.
Услугата включва следните видове работи:
• Снегопочистване;
• Опесъчаване;
• Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси за обособена позиция №
17
Настоящата техническа спецификация е съставена, като се изхожда
от
изискванията на раздел V “Зимно поддържане на пътищата”\ издадено от ДА „Пътища”
от „Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата “.
Зимното поддържане на пътищата 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: събиране и предаване на
информация за състоянието на пътната мрежа; снегопочистване, опесъчаване и
разпръскване на минерални материали за стопяване на снега и леда.
Фирмите, които ще осигурят зимното поддържане и снегопочистване на
републиканските пътища в границите на гр.Смолян и общинска пътна мрежа , съгласно
приложените списъци за съответните пътища ще бъдат избрани след обявена открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Снегопочистване и зимно
поддържане на общинска пътна мрежа, разположена на територията на община Смолян
и републикански пътища в чертите на гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013
година, 2013/2014 година и 2014/2015 година по обособени позиции”.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
2014/2015 г., а именно до 31.03.2015 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; съоръжения с изхвърлящо действие
\роторни снегорини\ или прикачни снегоринни гребла и комплектовани със
сигнализация за работа при лоши метеорологични условия. В борбата с зимната
хлъзгавост по пътищата да се използват следните материали: промишлена сол \натриев
хлорид\. За опесъчаване на пътищата да се използва пясък.
Пясъка/промита и непресята/ да отговарят на следните изисквания за качество:
големина на зърната до 8 мм, зърнометричния състав на пясъка да отговаря на
изискването-преминало количество като % маса, през сито с отвор 0.16 мм да не бъде
повече от 3%. Съдържанието на отмиваемите/глинести и праховидни/ частици в % да
не бъде повече от 6 %. Всяко доставено количество да бъде придружено със сертификат
за качество.
Пясъка/промита и пресята/ да отговаря на следните изисквания за качество:
Показател
1
Форма на зърната
Максимален размер на
зърната / mm /
Съдържание на бучки
глини и ронливи зърна
Съдържание на
отмиваеми
частици, в %

Метод на
изпитване
2

Стойност на
показателя
3
Кубична
4

БДС EN 933-1 или
еквивалент
БДС EN 12620 / НА или не се допуска
еквивалент
EN БДС 12620 / НА или < 5
еквивалент

За обособена позиция № 17 се препоръчва използването на пясъко-солени смеси в
съотношение 150÷200 kg сол на 1 m3 пясък. Пясъкът и солта трябва да бъдат
предварително смесени и добре размесени. 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 складо-снабдителна база /материалнотехническа база/ със съответните количества минерални материали, съобразно наетия
за поддържане маршрут.
Разходни норми
за борба със зимната хлъзгавост по пътищата
№
по
ред

Химични
вещества

1.

Промишлена сол

Мин.
Температура за
ползване

10

Разходни норми – гр.\м2
Превантивно
разпръс
-кване
5-15
20

По
време
на
снеговалеж
10
30

След
снегопочист
ване
20
40

Снежно ледени
пласто
ве
30
20

тънъ
к
леден
пласт
1 мм
10
40

Деб.на
ледени
пластов
е след
дъжд
30

Разплащането се извършва в срок, съгласно офертата на изпълнителя, но не помалко от 20 календарни дни след заверка на протокол за действително извършените
работи и издадена фактура, като дължимата сума се формира въз основа на
договорените единични цени.
В случай на обявено бедствено положение от кмета на общината, отчитането на
извършената работа се извършва отделно за периода до неговото приключване,
съобразно чл. 37 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия.
За изпълнение на услугата участниците трябва да притежават минимално
необходимата специализирана техника по обособени позиции както следва:
Обособена позиция №1.Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл,
с.Върбово и съставните махали с обща дължина ОПМ -69.6 км, в т.ч. за зимно
поддържане – 39.3 км. ОПМ + 2,000 км улична мрежа за лифт Стойките или общо за
зимно поддържане 41,3 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен - 2 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба -2 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили– бордови или самосвал -2 бр.
Обособена позиция №2.Район с.Горна Ряка, с.Катраница и съставните махали с обща
дължина ОПМ - 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане- 26.2 км ОПМ + 3,000 км улична
мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково или общо за зимно поддържане
29,2 км.
.

-за снегопочистване:
• Трактор верижен -2 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
• Трактор товарачен с предно гребло – 1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили-бордови или самосвал - 2 бр.

Обособена позиция №3.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.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба – 1бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №4.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.

-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба - 1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили - бордови или самосвал - 1 бр.
Обособена позиция №5.Район с.Мугла и съставните махали с обща дължина ОПМ 36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 26.0 ОПМ + 2,000 км улична мрежа до център на
с.Мугла или общо за зимно поддържане 28,0 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен - тежък теглителен клас, оборудван с гребло с тристранно
позициониране - 2 бр.
• Трактор верижен -1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -2 бр.
Обособена позиция №6. Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене с обща дължина ОПМ 32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 км ОПМ.
-за снегопочистване:
• Трактор Верижен -1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили –бордови или самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 7.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.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен с предно гребло - 1 бр.
• Трактор верижен - тежък теглителен клас, оборудван с гребло с тристранно
позициониране - 1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -2 бр.
Обособена позиция №8.Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят,
с.Горово и съставните махали с обща дължина ОПМ - 36,8 км, в т.ч. за зимно
поддържане-27,6 км ОПМ.

-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр

• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №9.Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните
махали с обща дължина ОПМ - 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане- 19,1 ОПМ + 1,000
км улична мрежа за гробище Милково или общо за зимно поддържане 20,1 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен - 2 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №10.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.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №11.Район с.Вълчан– границата с общ.Рудозем /с.Равнината/,
с.Змиево с обща дължина ОПМ - 14.3 км, в т.ч. за зимно поддържане-8.2 км ОПМ.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция № 12.Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница с обща дължина
ОПМ – 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане – 15.2 км ОПМ + 1,500 км - х-л Форест нук
– 1,000 и х-л „Елица“-0,500км или общо за зимно поддържане 16,7 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба -2 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал - 2бр.
Обособена позиция №13.Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и
съставните махали – с обща дължина 11,20 км, в т.ч. за зимно поддържане- 10,4 км

ОПМ + 2,000 км улична мрежа- Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в
с.Чокманово долна чахала-1,500 км или общо за зимно поддържане 12,4 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба -2 бр.
-за опесъчаване:
Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №14. 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 улици в кв.Езерово или общо
за зимно поддържане 7,0 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр
• Трактор колесен със снегоринна уредба - 1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №15. Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина
17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане- 13,7 ОПМ + 0,200 км улична мрежа- до центъра на
с.Орешец или общо за зимно поддържане 13,9 км..
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр.
• Трактор колесен със снегоринна уредба – 1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили- бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №16. Район к.к.Пампорово- с обща дължина- 5.5 км, в т.ч. зимно
поддържане- 1,6 км ОПМ + 1,000 за х-л „Белмонд- 0,300 км, Спортна база- 0,200 км и
паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км или общо за зимно поддържане
2,6 км.
-за снегопочистване:
• Трактор верижен -1 бр
• Трактор колесен с двойно предаване със снегоринна уредба -2 бр
-за опесъчаване:
• Автомобили с повишена проходимост -бордови или самосвал -1 бр.
Обособена позиция №17. Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян –
-за снегопочистване:
• Грейдер - 1 бр.
• Роторен снегорин – 1 бр.
• Трактор тежък теглителен клас с предно гребло – 1 бр.

• Колесен трактор със снегоринна уредба – 1 бр.
• Товарачна машина - 1 бр.
-за опесъчаване:
• Автомобили пясъкоразпръсквачи с предно гребло- 2 бр.
Координацията за работа се осъществява чрез постоянна телефонна и мобилна
връзка:
- Дежурен по Общ.СС –тел. 0301 / 67625;0885013228;
- Кмет или кметски наместник на населеното место.
Кмет/кметски наместник следи за качеството на извършената работа от изпълнителя,
като си води подробна справка за дата, час, вид дейност и кратност на извършената
дейност.
При необходимост от техника и др. или при аварийни събития кметове и кметски
наместници трябва да се обаждат на дежурния по Общ.СС
Снегопочистващата техника започва работа при дебелина на снежната покривка не
по-малко от 30 мм., след което се опесъчава с пясък или пясъко-солени смеси.
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 бализи 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.

ОБЩИНА СМОЛЯН
Смолян, бул. “България” №12
тел.: 0301/ 67691, факс: 0301/62426
Рег. № ………….. от
…………….2012 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 пътна мрежа, разположена
на територията на община Смолян и републикански пътища в чертите на
гр.Смолян за оперативни сезони 2012/2013 година, 2013/2014 година и 2014/2015
година по обособени позиции” както следва:
Обособена позиция №1.Район с.Стойките, с.Широка лъка, с.Гела, с.Солища, с.Стикъл,
с.Върбово и съставните махали с обща дължина ОПМ 69.6 км, в т.ч. за зимно
поддържане -39.3 км ОПМ +2,000 км улична мрежа за лифт Стойките или общо за
зимно поддържане 41,3 км;
Обособена позиция №2.Район с.Горна Ряка, с.Катраница, с.Петково, с.Белев дол и
съставните махали с обща дължина ОПМ 31,2 км, в т.ч. за зимно поддържане- 26,2 км
ОПМ + 3,000 км улична мрежа за ДВПР с.Петково и гробищен парк с.Петково или
общо за зимно поддържане 29,2 км;
Обособена позиция №3.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.
Обособена позиция №4.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
Обособена позиция №5.Район с.Мугла и съставните махали с обща дължина ОПМ
36,4 км, в т.ч. за зимно поддържане- 26,0 км ОПМ + 2,000 км улична мрежа до център
на с.Мугла или общо за зимно поддържане 28,0 км;
Обособена позиция №6. Район с.Турян, с.Пещера, с.Кремене с обща дължина ОПМ
32,5 км, в т.ч. за зимно поддържане-15.4 кмОПМ.
Обособена позиция № 7.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.
Обособена позиция №8.Район с.Смилян, с.Липец, с.Букаците, с.Сивино, с.Чеплят,
с.Горово и съставните махали с обща дължина ОПМ 36,8 км, в т.ч. за зимно
поддържане-27.6 км ОПМ.
Обособена позиция №9.Район с.Черешево, с.Кремене, с.Киселчово и съставните
махали с обща дължина ОПМ 30.2 км,в т.ч. за зимно поддържане- 19,1 км ОПМ +
1,000км улична мрежа за гробище Милково или общо за зимно поддържане 20,1 км;
Обособена позиция №10.Район с.Бориково, с.Черешките, с.Арда, с.Горна Арда и
съставните махали-37.2 км, в т.ч. за зимно поддържане-18,1 км ОПМ.
Обособена позиция №11.Район с.Вълчан, с.Змиево и с.Равнината- 14.3 км, в т.ч. за
зимно поддържане-8.2 км ОПМ.

Обособена позиция № 12.Район с.Левочево, с.Хасовица, с.Писаница с обща дължина
ОПМ– 43.5 км, в т.ч. за зимно поддържане- 15,2 км ОПМ + 1,500км улична мрежа за хл Форест нук – 1,000 и х-л „Елица“-0,500км или общо за зимно поддържане 16,7 км;
Обособена позиция №13. Район с.Полковник Серафимово, с.Фатово, с.Габрица и
съставните махали с обща дължина ОПМ 11,20 км, в т.ч. за зимно поддържане- 10,4 км
ОПМ + 2,000 км улична мрежа за Дом за стари хора с.Фатово-0,500км и улица в
с.Чокманово долна чахала-1,500 км или общо за зимно поддържане 12,4 км;
Обособена позиция №14.Район Смолянски езера с обща дължина ОПМ -3.0 км, в т.ч.
зимно поддържане- 3,0 км-до х.Смолянски езера ОПМ + 4,0 км улици в кв.Езерово или
общо за зимно поддържане 7,0 км.
Обособена позиция №15.Район с.Кокорово, с Орешец и с.Стража с обща дължина
ОПМ 17.1 км, в т.ч. за зимно поддържане-13.7 км ОПМ + 0,200 км улична мрежа до
центъра на с.Орешец или общо за зимно поддържане 13,9 км;
Обособена позиция №16.Район к.к.Пампорово с обща дължина ОПМ - 5.5 км, в т.ч.
зимно поддържане- 1,6 км ОПМ + 1,000 км улична мрежа за х-л „Белмонд- 0,300 км,
Спортна база- 0,200 км и паркинг Студенец – 2 000 м2 равняващо се на 0,500 км или
общо за зимно поддържане 2,6км.
Обособена позиция №17.Републиканска пътна мрежа в чертите на град Смолян с обща
дължина 22.422 км.
Предвидените дейности по зимното поддържане се изразява в осигуряване на
нормална проходимост при зимни условия на общинските пътища на територията на
община Смолян и републиканските пътища в чертите на гр.Смолян, като се включват:
• Снегопочистване;
• Опесъчаване;
• Обработка на заледени участъци с пясъко-солени смеси за обособена позиция №
17
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 пътна мрежа и
републиканските пътища в чертите на гр.Смолян 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:
1. Приложение № 1 – Описание на общинските пътища по обособени
позиции.
2. Приложение № 2 - Описание на уличнта мрежа, включена към съответните
обособени позиции;
3. Приложение № 3 - Описание на Републиканска пътна мрежа в чертите на
град Смолян
Съгласувал с,
Зам.кмет:………………………
/инж.М.Палагачева/
Директор дирекция „СДиЕ“:……………………..
/инж.К.Капитанов/
Изготвил:………………….
/Я.Илиева-гл.специалист/

