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„Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища и улици в населените места 

на територията на Община Борован за експлоатационен сезон 2017/2018 г.” 

със следните три обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от  ІV-класната пътна 

мрежа (VRC1015  Борован – Нивянин - 4,5 км); (VRC1014  Нивянин – границата със с. Соколаре 

- 2.0 км); (VRC1015 Нивянин – границата със с. Буковец - 2.0 км); уличната мрежа на с. 

Нивянин и уличната мрежа на с. Борован, южно от Оряховско шосе. 

МАРШРУТИ ЕДИНИЦА 

МЯРКА 

КОЛИЧЕСТВО 

VRC1015  Борован -Нивянин км 4.5 

VRC1014  Нивянин – 

границата със с. Соколаре 
км 2.0 

VRC1015  Нивянин – 

границата със с. Буковец 
км 2.0 

улична мрежа на с. Нивянин км 23.0 

улична мрежа на с. Борован км 23.5 

                                              ОБЩО  55.0 

 

Обособена позиция 2: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1003 от с. Борован  до с. Малорад - 7.0 км извън регулация; VRC 1037  участъка в 

регулацията на с. Малорад до границата с. Рогозен - 2.5 км /ІІІ – 133/;  уличната мрежа на с. 

Малорад и уличната мрежа на с. Борован северно от Оряховско шосе. 

МАРШРУТИ ЕДИНИЦА 

МЯРКА 

КОЛИЧЕСТВО 

VRC 1003 от с. Борован  до 

с. Малорад 
км 7.0 

участъка в регулацията на 

с. Малорад до границата с. 
км 2.5 
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Рогозен- 

улична мрежа на с. 

Малорад 
км 56.0 

уличната мрежа на с. 

Борован 
км 43.5 

                                      ОБЩО  109.0 

 

Обособена позиция 3: Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от  ІV-класната пътна 

мрежа – VRC 1016 от с. Добролево до с. Сираково - 1.5 км; VRC 1016 границата с. Алтимир –  с. 

Сираково – 3.0 км –  границата с. Рогозен - 2.5 км /VRC 1037/, от с. Добролево до Оряховско 

шосе; уличната мрежа на с. Добролево и уличната мрежа на с. Сираково. 

МАРШРУТИ ЕДИНИЦА 

МЯРКА 

КОЛИЧЕСТВО 

VRC 1016 от с.Добролево до 

с.Сираково 
км 1.5 

VRC 1016 границата с. 

Алтимир –  с. Сираково 
км 3.0 

с. Сираково -  границата с. 

Рогозен 
км 2.5 

от с. Добролево до 

Оряховско шосе 
км 1.0 

улична мрежа на с. 

Добролево 
км 21.9 

улична мрежа на с. 

Сираково. 
км 9.15 

                                    ОБЩО  39.05 

 

Зимното поддържане и снегопочистване на общинските пътища и улици в населените места 

на територията на община Борован за експлоатационния сезон 2017/2018 г. ще бъде 

организирано еднопосочно.  

Обекта на поръчката включва следните основни  дейности:  

 Зимното поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа на територията на 

община Борован, и всички дейности предвидени в техническите правила за 

поддържане и ремонт на пътищата /ГУП-1989г./- Раздел V „Зимно поддържане на 

пътищата”. 



 Снегопочистване на  пътищата от ІV-класната пътна мрежа и уличната пътна мрежа в 

населените места на община Борован. 

 Обществената поръчка включва зимно поддържане на общо 203,05 км. общинска 

пътна мрежа,  

 Проходимостта на всички пътни трасета се осигурява със съгласувано с възложителя 

започване на снегопочистване на пътната мрежа при снеговалеж и натрупване на 

снежна покривка с дебелина 5 см, като се създадат и осигурят нормални условия за 

движение на ПМС при зимни условия. 

ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

 В предмета на поръчката са включени дейности свързани с почистване на пътищата от 

ОПМ от сняг с цел създаване на условия за безпрепятствено и безопасно движение 

през есенно-зимния сезон. 

 Снегопочистването включва отстраняване на снежната покривка, чрез последователно 

изтласкване на снега от оста на пътя към банкетите, до степен изискваща се за 

съответното ниво на зимно поддържане, както и от площадките за аварийно спиране и 

пътните кръстовища. Всички снежни маси върху банкетите, които пречат или 

намаляват видимостта трябва да се отстранят и да се осигурят необходимите условия 

за безопасност на движението. Разчистване на снежни валове върху банкетите - 

включва отстраняване на снежните маси от банкетите на пътя едновременно или след 

приключване на снегопочистването, чрез избутване или изтласкване в страни от пътя 

или разпръскването им извън обхвата на пътя. По възможност снежните маси трябва да 

бъдат подравнени и да се прехвърлят в посоката на преобладаващите ветрове. Когато 

снежните валове не могат да бъдат отстранени и остават върху банкетите, при 

затопляне на времето в тях да се направят канали през определени разстояния за 

отвеждане на водата от топенето на снега в страни от пътя.  

 Снегорините ще се движат периодично през определен интервал от време.  

 Ръководене на дейностите по зимна поддръжка на ОПМ се осъществява от 

директор на дирекция „Устройство на територията, общ. собственост, екология и 

управление на земи и горски фонд”, като оповестяването се извършва от и на 

денонощните дежурни на Община Борован на тел.09147/ 92-10.  

 

Съгласувал:  Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 

 от ЗЗЛД 

               инж.Калинка Петкова – Директор Дирекция УТОСЕУЗГФ 

 

изготвил: Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 

 от ЗЗЛД 

 

                 Галя Златковска – гл.спец: „УТ‘ и „СТ“ 


