
                                             Приложение 1    

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
за 

„ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ – СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ОПЕСЪЧАВАНЕ 

НА УЛИЧНАТА И ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ” 
 

I. Дейност „СНЕГОПОЧИСТВАНЕ”: 

 

                                          ПЪРВОСТЕПЕННИ УЛИЦИ В ГР.БОЖУРИЩЕ: 

                           Улица Дължина - м Ширина - м 

1 Бул.”Европа”(от център до „Шенкер”) 2000 10 

2 Бул.”Европа”(от център до „Милмекс”) 2100 8 

3 ул. Индустриална зона 700 6 

4 мах.Черна бара – главен път Е80 350 6 

5 Гробищна алея 350 6 

6 Обръщало на автобус 54, център на град 

Божурище 

200 6 

7 Гурмазовски път – фирма „Виста” – 

кв.”9-ти септември” 

500 6 

8 ул.”Г.Бенковски” 775 6 

9 ул.”Витоша” 600 6 

10 ул.”Иван Вазов” 650 10 

11 ул.”Христо Ботев” – до ОДЗ „Буратино” 800 6 

12 ул.”Н.Вапцаров” 185 6 

13 ул.”А.Стамболийски” 290 6 

14 ул.”Здравец” 570 6 

15 ул.”Еделвайс” 500 6 

16 ул.”Л.Каравелов” 700 6 

17 ул.”Бор” 375 6 

18 ул.”Явор” 275 6 

19 ул.”Искър” 320 6 

20 ул.”Г.Раковски” 750 6 

21 Зад ОДЗ „Детелина” до реката 240 6 

                            ОБЩО УЛИЦИ 10 м. 2650 м.  

                              ОБЩО УЛИЦИ 8 м.  2100 м.  

                            ОБЩО УЛИЦИ 6 м.  8480 м.  



ВТОРОСТЕПЕННИ УЛИЦИ ГР.БОЖУРИЩЕ: 

(почиствани при по-обилен снеговалеж и при подаден сигнал от 

 общинска администрация) 

Стар квартал 

 

 

Нов квартал 

         

 

                           Улица Дължина - м Ширина - м 

1 ул.”Ком” 85 6 

2 ул.”Шипка” 140 6 

3 ул.”Васил Левски” 550 6 

4 ул.”Паисий” 525 6 

5 ул.”Ягода” 130 6 

6 ул.”Трети март” 135 6 

7 ул.”Малина” 625 6 

8 ул.”Гурко” 450 6 

9 ул.”Люлин” 620 6 

10 ул.”А.Кънчев” 240 6 

11 ул.”Летец” 220 6 

12 ул.”Божур” 300 6 

13 ул.”Н.Рилски” 240 6 

14 ул.”Иглика” 265 6 

15 ул.”Кокиче” 150 6 

16 ул.”Янтра” 285 6 

17 ул.”Струма” 375 6 

18 ул.”Момина сълза” 145 6 

19 ул.”Рила” 380 6 

20 ул.”Стара Планина” 150 6 

21 ул.”Далия” 100 6 

22 ул.”Безименна” 100 6 

23 Около бл.11,кв.Пролет (бивш „Божур”) 120 6 

24 Бл.1, кв.Пролет(бивш Хан Аспарух 150 6 

25 Бул.Европа-бензиностанция ЕТ Йоана 375 6 

26 От Гурмазовски път – социални грижи 150 6 

                                       ОБЩО УЛИЦИ 6м. 7005 м.  



                       УЛИЦИ ПО СЕЛА:  

№ 
 

                 Наименование  
 

Дължина-км. Ширина - м 

1. 
 

с.Пролеша 16 км. 

 
5 

2. 
 

с.Хераково и съставните махали 25,260 км. 
 

5 
3. с.Храбърско 22,5 км. 5 
4. с.Гурмазово 14 км. 5 
5. с.Пожарево   11,5 км. 5 
6. с. Росоман, с.Златуша, с.Делян 9 км. 5 

 

ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА: 

№ 
 

                 Наименование на маршрута 
 

Дължина-км. Ширина - м 

1. 
 

„Завод „Кока – кола” – с.Пролеша”  6 км. 
 

6 

2. 
 

„м.”Старо село” - “Черен Пешо” - разклон  с. 
Храбърско” 

11 км. 
 

6 
3. „с.Пролеша - с.Хераково - м.”Бобен” - гл.път Е 

80, 
 гл.път Е 80 - м.”Белица” 

7,3 км. 
 

6 

 

 

   II. Дейност „ОПЕСЪЧАВАНЕ”: 

 

А. Улици гр.Божурище: 

 

1.  бул.”Европа” - от център до „Шенкер”  - 2000 м. / 10м.  

2.  бул.”Европа” – от център до „Милмекс” – 2100 м. / 8м. 

3.  Обръщало автобус №54, паркинг в центъра – 200 м. / 6м. 

4.  ул.”Христо Ботев” – от бул.”Европа”  до ОДЗ „Буратино” – 450м. / 6м. 

5.  ул.”Здравец” – от бул.”Европа” до ул.”Струма” – 300м./ 6м. 

6.  ул.”Еделвайс” – от ул.”Здравец” до СОУ „Летец Хр.Топракчиев – 50м. / 6м. 

 
Общо: 2000 м. / 10м. 

  2100 м. / 8 м. 

             1000 м. / 6м. 

 

Б. Общински пътища: 

 

1.  маршрут  Завод „Кока-Кола” – Пролеша - Хераково – Бобен  до път    Е-80 – 9600 м. 

2.  мах.Белица, с.Хераково – 2000 м. 

3.  От път Е-80 до център на с.Храбърско (плюс отсечка кметство) – 4800 м. 

 
Общо: 17400 м. / 6 м. 



ІІІ. Описание на дейностите, предмет на услугите: 

 

1. Снегопочистване - механично отстраняване на снега от платното за 

движение с помощта на специални снегорини, съоръжения или пътно-строителни 

машини чрез последователно изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите.  

 

Задължителни дейности от участника за осъществяване на услугата - Да 

извършва всички необходими мероприятия по снегопочистването на пътищата с цел 

предотвратяване на образуването на снегонавявания върху пътното платно по време 

на снежни виелици, както и да сведе до минимум възможностите за отлагане на сняг 

върху него. При снеговалеж да осигури непрекъснато движение или периодично 

през определен интервал от време на снегоринните машини. Да отстранява 

образувалите се снежни валове върху банкетите едновременно или след 

приключване на снегочистенето, като това е задължително в райони с интензивни 

снежни виелици. В зоните на пътните кръстовища и ж.п.прелеза да осигури 

необходимите условия за безопасност на движението като отстрани всички снежни 

маси върху банкетите, които пречат или намаляват видимостта. 

 

Време за реакция – времето за реакция не може да бъде повече от 30 мин. 

от подаване на съобщение от страна на упълномощено от Възложителя лице 

(служител от общинска администрация) 

 

2. Опесъчаване 

 

В случаите, когато са се образували тънки заледявания и уплътняване на 

снежната покривка, които е невъзможно да бъдат отстранени с почистващата 

техника, съответните участъци или пътища се опесъчават, като в борбата със 

зимната хлъзгавост се използва и смес от пясък и промишлена сол (натриев 

хлорид),  по указания на упълномощеното от възложителя лице. 

 

ІV. Изисквания към изпълнението на поръчката: 

1. Снегоринните машини да бъдат оборудвани с необходимите сигнални знаци и 

светлини, както и с необходимото допълнително оборудване ( верига, лопата, 

стоманено въже и др.). 

2. Снегопочистването с булдозери и други тежки верижни машини да се извършва 

така, че да се предпази пътната настилка от повреди.  

3. Да има осигурена телефонна връзка за предаване и приемане на информация по 

всяко време на денонощието. 

4. Снегопочистването и опесъчаването да се извършва при спазване на 

„Технически правила и изисквания за поддържане на пътища” на НАПИ 2009 г. – 

Дял ІV „Зимно поддържане”.  

5. Приемането на работата се извършва от упълномощени от Възложителя лица, 

като се попълват Констативни протоколи за реално почистените километри.  

 

Изготвил: 

/М.Асенов – ст.експерт отдел „ЕПОС и МДТ/ 


