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     ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
ЗА ОБЩЕСТВЕНА С ПРЕДМЕТ: „ЗИМНО СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНА 

ВЪРШЕЦ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2019 – 2020 Г.“, РАЗДЕЛЕНА НА ДВЕ 

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА: 

      1. "СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ОБЩИНА ВЪРШЕЦ"; 

      2."СНЕГОПОЧИСТВАНЕ И ЧАСТИЧНО ОПЕСЪЧАВАНЕ НА 

ЧЕТВЪРТОКЛАСНАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ВЪРШЕЦ". 

 

 

Предметът на поръчката включва:  

1. "Снегопочистване на уличната мрежа в населените места на община Вършец" 

с обща дължина - 100.2 км., включваща уличната мрежа в населените места: 

гр.Вършец, с.Спанчевци, с.Драганица, с.Черкаски, с.Стояново, с.Долно Озирово, 

с.Горно Озирово, с.Долна Бела Речка и с.Горна Бела Речка. 

 

           2. "Снегопочистване и частично опесъчаване на четвъртокласната пътна мрежа 

на община Вършец" с обща дължина 28.4 км. Снегопочистването ще се извършва по 

цялата четвъртокласна пътна мрежа, а опесъчаването ще се извършва на път MON 1091 

Сопово-Черкаски- границата с община Берковица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 

/от м.Сопово до началото на с.Черкаски/ с дължина 4 км., и в участъка от началото на 

с.Драганица до центъра на с.Драганица с дължина 1 км. 

 

При изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извършват следните 

дейности: 

1. Разчистване на пътищата от сняг (снегопочистване) 

Зимното снегопочистване се извършва по необходимост, по всяко време на 

денонощието. За целта се използват подходящи за това високо проходими машини. 

Снегопочистването се извършва до тогава, докато се осигури нормална проходимост по 

общинските пътища при зимни условия, като се спазват всички Правила за безопасност на  

движение по пътищата и  Правилата за безопасност на труда. 

2. Опесъчаване на пътната настилка 

Опесъчаването се извършва само в участъка на път MON 1091 Сопово-Черкаски- 

границата с община Беркавица в участъка от км. 0+000 до км.4+000 /от м.Сопово до 

началото на с.Черкаски/ с дължина 4 км., и в участъка от началото на с.Драганица до 

центъра на с.Драганица с дължина 1 км., при необходимост, по всяко време на 

денонощието. Опесъчаването се извършва механизирано, като се спазват всички Правила за 

безопасност на  движение по пътищата и  Правилата за безопасност на труда. 

3.  Осигуряване на  денонощно дежурство на хора и техника през есенно-зимния 

сезон.  

4. Събиране и подаване на информация за състоянието на пътната мрежа, обект на 

поръчката през зимния сезон. 

 

Законодателство 

 

http://www.varsnetf.bg/


Изпълнителят трябва да извършва услугите в пълно съответствие с общите и 

специфични изисквания на българското законодателтсво. 

Дейностите по зимното поддържане и снегопочистване да се извършват при 

спазване на Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата, раздел "Зимно 

поддържане", Технически изисквания за сол за зимно поддържане на пътищата – ИАП, 

2005 г.,  Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда на осъществяване на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, Закон за опазване на околната 

среда и подзаконова нормативна уредба към него, Закон за здравословни и безопасни 

условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него, Закон за пътищата и 

подзаконова нормативна уредба към него, Закон за движение по пътищата и др. приложими 

към предмета на поръчката стандарти. 

 

Контрол 

Възложителят ще контролира изпълнението на услугите и ще заплаща на 

Изпълнителя, с когото е сключен договор за извършената работа по ред, описан в договора. 

Прекият контрол от страна на Възложителя по изпълнение на дейностите, предмет на 

обществената поръчка ще се осъществява от зам.кмета на общината. 

 

Комуникации 

Изпълнителят осигурява и поддържа стационарни телефонни връзки в своите офиси, 

като поддържа и отговаря на дежурни телефонни номера, факс и електронен адрес за 

непрекъсната комуникация с Възложителя. 

Отговорниците за изпълнението на услугите по договора трябва да са снабдени с 

мобилен телефон и да са в постоянна връзка с представител на Възложителя. 

Списъкът с телефонни номера и отговорниците се поддържат и актуализират. 

При мероприятия на Главна дирекция «Гражданска защита», Служба «Пожарна и 

аварийна безопасност», КАТ, Полиция и други органи на реда, при кризи и извънредни 

ситуации, обявени по съответния ред, Изпълнителят поддържа връзка със съответните 

органи и изпълнява разпорежданията им. 

 

Освобождаване от отговорност срещу искове от трети страни 

Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частна или обществена собственост, 

причинени поради небрежност от персонала му по време на изпълнението на услугите. 

Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от 

него. Ако изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост 

в рамките на 15 /петнадесет/ календарни дни от получаването на уведомление от 

Възложителя, същият ще приспадне сума равна на разходите за замяна, възстановяване или 

ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива 

удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или 

изплащат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 


