
Възложител: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ СОФИЯ

Изпълнител:  ДЗЗД "ПП СОФИЯ" 

Договор № РД-37-15 от 03.12.2019 год.

I II III Общо

клас клас клас кол-во

1 2 3 4 6 7 8 9

Сметка №1-Организационни мероприятия

1 1001
Отстраняване на рекламни съоръжения - билбордове, неотговарящи на 

установените условия -с площ до 6 м
2
, вкл. и всички, 

лв/бр 1.00 1.00 2.00

път I-8 1.00

1.00

2 анализ
Линеен обход и профилактика (без включени материали и консумативи) за 

улично осветление , валиден за обекти Западна дъга 1, Западна дъга 2 и ССТ
лв/км/месец 82.95 34.05 2.00 119.00

ССТ 82.95

Западна дъга 1, Западна дъга 2 34.05

2.00

3 анализ Линейна охрана на АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 лв/месец 3.00 3.00

АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 3.00

4 анализ
Денонощна физическа охрана на 1 бр. паркинг и зона за отдих  на км 31+620 

от АМ Европа
лв/месец 6.00 6.00

на км 31+620 от АМ Европа 6.00

5 анализ Линейна охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на пътя лв/км/месец 82.95 34.05 117.00

ССТ 82.950

Западна дъга 1, Западна дъга 2 34.050

ОБЩО СМЕТКА №1 лв

Сметка №2 - Земни работи

1 2001
Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м.  в з.п.  ръчно с прехвърляне на з. м. под 

ел. ограда, включително всички свързани с това присъщи разходи
лв/м

3 260.00 260.00

път I-1 от км 237 +565 до км 245+500   260.00

2 2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м.  в з.п. механизирано, с  ръчно оформяне 

под ограничителните системи, включително всички свързани с това присъщи 

разходи /без транспорт/

лв/м
3 1,320.00 1,320.00

път  I-1 км.237+157 до км.237+745 570.00

път  I-8 км.89+170 до км.103+300 750.00

Обект: Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на

територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата” за обособена позиция № 4:

Областно пътно управление – гр. София

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ)  НА 

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СОФИЯ -  Дейности по текущо поддържане на РПМ за периода април - май - юни 2022г. 

№ по 

ред
Шифър Видове работи Ед.   мярка

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА



3 2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване) лв/м
2 103,500.00 29,000.00 14,000.00 146,500.00

път I-6 от км 178+000 до км 186+000  9,000.00

път  I-1 км.223+620 до км.235+880 6,500.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 6,000.00

път  I-8 км.89+170 до км.103+300 25,000.00

I-6 км.133+731 до км.164+000 57,000.00

 Път II – 37 3,000.00

II-82км.39+300-49+230 20,000.00

Ок. Път II-62 6,000.00

път III-811 от км 15+000 до км 15+500 1,000.00

път III-813 от 0+000 до 2+800 5,000.00

път III-8102 от 0+000 до 6+000 3,000.00

път III-8132 от 9+000 до 12+000 5,000.00

4 2007

Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на

материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи

разходи

лв/м
3 160.00 30.00 190.00

път I-8 км 36+000 ляво 50.00

път  I-8 км 39+800 ляво 10.00

път I-6 км.157+000 до км.157+400 100.00

път II-81 от 32+000 до 39+000 30.00

5 2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, вкл. транспорт

на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи

разходи

лв/м
3 400.00 400.00

път III-181 от км 0 +000 до км 19+630 400.00

6 2014 Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз лв/м 10.00 10.00

път III-811 км 16+950 10.00

7 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без

транспорт
лв/м

3 2,700.00 2,700.00

път  I-1 км.223+620 до км.235+880 800.00

път  I-8 км.89+170 до км.100+000 1,400.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 500.00

8 2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци,

реголи, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това присъщи

разходи

лв/т/км 37,500.00 45,500.00 2,800.00 85,800.00

път I-1 , ССТ, път III-802, път III-189, път III-1801, път III-181 10,000.00

път I-6 от км 177+000 до 216+000 14,000.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 13,500.00

II-16 от км 22+540 до км 75+410 17,000.00

 Път II – 37 22,500.00

II-82км.39+300-49+230 6,000.00

път III-8102  от 0+000 до 6+000 1,000.00

път III-813 от 0+000 до 2+800 1,300.00

път III-8132 от 9+000 до 12+000 500.00

9 2018
Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без натоварване и

транспорт/
лв/м

2 5,500.00 15,000.00 20,500.00



път I-6 от км 165+000 до 173+00 5,500.00

път II-81 от 39+000 до 45+000 5,000.00

път II-81 от км 33+000 до 45+000 10,000.00

10 2019
Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с натоварване без

транспорт/
лв/м

2 1,200.00 1,200.00

път II-81 от 39+000 до 45+000 1,200.00

11 2020
Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното за

движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без транспорт/
лв/м

3 5,200.00 5,200.00

II-16 от км 22+540 до км 75+410 5,200.00

12 2021 Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз лв/м
3 5.00 5.00

път II-81 от 37+000 до 45+000 5.00

13 2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - ръчно /с натоварване

без транспорт/
лв/м 24,200.00 17,500.00 12,000.00 53,700.00

път I-1 от км 237 +565 до км 245+500 5,300.00

път I-8 км 32+500 до км 33+500 1,000.00

път I-8 км 38+000 до км 38+400 400.00

път I-6 от км 177+000 до км 216+000  7,500.00

път I-6 км.133+731 до км.164+000 10,000.00

път II-81 от км 9 +000 до км 16+000 3,000.00

път II-81 от 37+000 до 45+000 3,000.00

II-16 от км 22+540 до км 75+410 1,000.00

Ок. Път II-62 3,500.00

път II-81 от км 23+000 до 37+000 7,000.00

път III- 1801  от км 7 +900 до км 10 +500 3,000.00

път III-181 от км 0 +000 до км 19+630 5,000.00

път III-802 от км 1 +000 до км 4 +500    4,000.00

14 2026

Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен

и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, но с СВR не по-

малък от 80% при плътност 98% от макс.плътност и при оптимално водно

съдържание, вкл. всички свързани с това присъще разходи

лв/м
3 550.00 550.00

път III-811 от км 2+200 до км 2+400 100.00

път III-811 от км 9+700 до км 12+000 100.00

път III-811 от км 22+500 до км 25+500 350.00

15 Анализ

Ръчно почистване на замърсени площадки за принудително спиране на 

тежкотованри автомобили на пътища с интензивно движение на територията 

на ОПУ София

лв/бр 18.00 18.00

АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 18.00

16 Анализ 
Депониране на битови и други отпадъци събрани от РПМ на територията на

ОПУ София
лв/т 8.80 8.80

АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 8.80

ОБЩО СМЕТКА №2 лв

1 3002 Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m лв/м
2 200.00 200.00

– път I-8 от  км 46+600 до км 46+655 200.00

Сметка №3 - Поддържане и ремонт пътни настилки



2 3004

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна асф. 

смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за 

връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, 

обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в 

т.ч. и транспорт

лв/м
2 1,000.00 850.00 250.00 2,100.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 1,000.00

 Път II – 37 500.00

II-82 км.39+300-62+500 350.00

III-627 км.0+000-13+400 250.00

3 3005

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с плътна  асф. 

смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за 

връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, 

обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и 

транспорт

лв/м
2 595.00 600.000 400.000 1,595.000

Път I – 1 км. 183+000 – км. 192+000 500.00

път I-6 от км 164+300 до 180+500 50.00

път I-8 от  км 38+100 до км 38+130 45.00

Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750 400.00

път II-37 от км 47+300 до 58+000 200.00

път III-606 от км 17+000 до км 23+000  200.00

път III-606 от км 7+500 до км 11+800  200.00

4 3007

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с плътна

асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезоване, оформяне,

почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване,

заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и

всички, свързани с това разходи,/ в т.ч. и транспорт

лв/м
2 26,145.00 8,600.00 20,000.00 54,745.00

Път I – 1 км. 183+000 – км. 192+000 3,000.00

път  I-6 км.133+731 до км.164+000 800.00

път  I-1 км.223+620 до км.235+880 2,800.00

път  I-8 км.89+170 до км.95+300 3,500.00

I-8  от км 141+000 до км 147+000 4,000.00

-          път I-1 от км 237 +565 до км 242 +500 1,400.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 3,000.00

път I-8 от  км 38+100 до км 38+130 45.00

път  I-8 км.95+300 до км.103+300 2,600.00

I-8  от км 141+000 до км 147+000 5,000.00

Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750 1,000.00

път II-18  Западна 1 2,200.00

път II-18  от км 26+565 до км 28+500 1,000.00

 Път II – 37 2,000.00

път II-37 от км 47+300 до 58+000 1,300.00

II-16 от км 22+540 до км 75+410 1,100.00

III-6206 км.1+000-13+500 2,000.00

път III-606 от км 7+500 до км 11+800  2,300.00

път III-105 км.7+330 до км.16+860 2,200.00

път III-6004 км.3+200 до км.10+400 1,400.00

път III-8102  от 0+000 до 10+000 2,600.000

път III-181  от км 0+000 до км 19+630 1,200.00

път  III-811 от км 2+200 до км 12+000 2,500.000

път III-606 от км 17+000 до км 23+000  2,300.00

път III-105 км.0+500 до км.7+330 1,800.00



път III-1001 км.6+000 до км. 9+100 1,700.000

5 3013

Студено фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително

натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички,

свързани с това присъщи разходи

лв/м
3 205.00 250.00 455.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 125.00

път I-8 от  км 46+600 до км 46+655 30.00

път  I-1 км.237+157 до км.237+250 50.00

Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750 250.00

6 3015

Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в 

уплътнено състояние 4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, 

направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, 

включително транспорт, съгласно изскванията на Възложителя

лв/т 72.00 72.00

път I-8 от  км 46+600 до км 46+655 22.00

път  I-1 км.237+157 до км.237+250 50.00

7 3016

Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 на пластове със средна 

дебелина в уплътнено състояние  4 см., вкл. изрязване на фугите, почистване 

на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи 

разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя

лв/т 300.00 600.00 900.00

Път I – 3 км. 177+000 – км. 183+000 300.00

Път II – 17 км. 0+000 – км. 6+750 600.00

8 3017

Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, вкл. изрязване на 

фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, 

свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно 

изскванията на Възложителя

лв/т 108.00 108.00

път I-8 от  км 46+600 до км 46+655 45.00

път  I-1 км.237+157 до км.237+250 63.00

9 анализ

Ремонт на нарушена повърхност на настилката с гореща плътна асфалтова 

смес с променлива дебелина, ръчно почистване разлив за връзка, доставка, 

полагане и уплътняване и всички свързани с това присъщи разходи

лв/т 55.00 5.00 255.00 315.00

път I-8 от км 103+300 до км 132+000 55.00

път II-37 от км 47+300 до 58+000 5.00

път III-822 от км 21+600 до км 35+100 15.00

път III-8223 от км 0+000 до км 6+700 35.00

път III-606 от км 17+000 до км 23+000  5.00

път III-811 от км 19+000 до км 22+500 100.00

път III-801 от км 0+000 до км 25+150 55.00

път III-803 от км 0+000 до км 21+050 45.00

ОБЩО СМЕТКА №3 лв

1 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината на разстояние 

до 30 м и складиране за извозване
лв/м

2 3,000.00 3,000.00

път I-1 от км 237 +565 до км 245+500 2,000.00

път I-6 от км 179+000 до км 181+000  1,000.00

2 5012
Почистване на съдовете за смет на  крайпътни отбивки и паркинги, с 

натоварване без транспорт
лв/бр 21.00 21.00

АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 21.00

Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне



3 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с 

бордова кола до 10 т
лв/км. 27.30 27.30

АМ Европа от км 15+500 до км 32+450 27.30

ОБЩО СМЕТКА №5 лв

1 8005 Почистване на пътната настилка лв/м
2 32,000.00 32,000.00

път I-8 – км 31+620 32,000.00

2 8008
Поддържане и почистване на санитарни възли, съгласно изискванията на 

Възложителя
лв/бр 2,280.00 2,280.00

път I-8 – км 31+620 2,280.00

3 Анализ
Поставяне на габаритни стълбчета през 50 м. в участъци, в които няма 

поставена ограничителна система за пътища - в земни банкети
лв/бр 200.00 150.00 350.00

път I-8 – км 32+450  - км 46+600 200.00

Път II-81 150.00

ОБЩО СМЕТКА №8

Средства за зимно по сметка 7

НЕПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ

Сметка № 8 -Допълнителни работи


