
Възложител: Агенция "Пътна Инфраструктура" 

Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП СТАРА ЗАГОРА"
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Сметка № 2 - Земни работи лв

Сметка № 3 - Поддържане и ремонт на пътни настилки лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне лв

Сметка №2-Земни работи

2001

Тънък изкоп с дълбочина до 0.15 м в з.п. ръчно прехвърляне за з.м. 

под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи 

разходи; 

лв/м³ 46.98 46.980

Път III-5031 от км 0+000 до км 16+100 - 1044м х 1,0м х 0,15м = 

156,6м³ х 30% = 46,98м³;

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт 

(без извозване); 
м³ 203.370 203.370

Път III-5031 от км 0+000 до км 16+100 - 1044м х 1,0м х 0,15м = 

156,6м³ х 70% = 109,62м³;

Път III-5031 - 250м х 0,375м = 93,75 м³;

2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без извозване/; лв/м² 27,156.00 27,156.00

Път III-554 км 30+900÷31+500 - ляво-600м х 1,50 = 900м²;
Път III-5031 от км 0+000 до км 16+100 /изкл. насел. места Опан, 

Венец и Разделна и СПО -ляво-372м, дясно-672м/; ляво - 13278м х 

1м = 13278м²; дясно - 12978м х 1м = 12978м²;

2015

Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване 

без траспорт; Път III-554 от км 30+900 до км 31+500 - 600м х 

0,36м²=216м³;

лв/м³ 216.000 216.000

2017

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

водостоци, регули и други строителни отпадъци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи; 

лв/т/км 495.000 22809.150 23304.150

от шифър 2004: 109,62 м³ х 1,5 х 5км = 822,15 т/км; 822.150

от шифър 2006: 900 х 0,10 = 90 м³ х 1,5 х 5км = 675 т/км; 675.000

за път III-5031: 26256м² х 0,10 = 2625,60 м³; 19692.000

за път II-55 облиц. окопи: 36 м³; 270.000

за път II-55 свлачище: 30м³; 225.000

за път III-554: 216 м³; 1620.000

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

територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата", за Обособена позиция № 3 - ОПУ Стара 

ЗагораДоговор № РД-38-16/30.09.2020 г.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

№ 

по 

ред

Видове работи Ед.   мярка

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Шифър

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

РАБОТИ)  НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ  - СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 

2022 год.

РПС Раднево



2020

Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от платното 

за движение - машинно, с натоварване /без раздробяване и без 

транспорт/; Път II-55 от км 119+600 до км 119+700 - 100м;

лв./м3 30.000 30.000

2026

Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за 

подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на 

пласта, но с СВИ. не по-малък от 80% при плътност 98% от 

макс.плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички 

свързани с това; Път III-5031 - 4650 м² х 0,40м = 1860 м³;

лв./м3 1860.000 1860.000

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване без 

транспорт; Път II-55 от км 119+600 до км 119+700 - 100м;
лв./м 100.000 100.000

ОБЩО СМЕТКА №2 РПС Раднево лв

3001

Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, 

натоварване, съгласно указанията на Възложителя; Път III-5031 - 

4650 м² х 0,20м = 930 м³;

лв./м3 930.00 930.00

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; Път III-5504 от км 0+000 до км 15+700 - 800 м²; Път III-

5505 от км 0+000 до км 3+150 - 200 м²; Път III-5031 от км 0+000 до 

км 16+100 - 100 м²; Път III-503 от км 0+000 до км 23+000 - 50 м²;

лв./м2 1150.00 1150.00

3007

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с 

плътна асф.смес - със средна дебелина 5 см - 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/м² 4200.00 4200.00

Път III-554 км 20+000÷22+200 - 700 м²;
Път III-554 км 26+200÷29+000 - 1300 м²;

Път III-554 от км 34+500 до км 39+600 - 2200 м²;

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; Път III-5031 - 4650 м² х 

0,04 х 2,4 = 446,4 тона;

лв./т 446.40 446.40

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; Път III-5031 - 

4650 м² х 0,04 х 2,4 = 446,4 тона;

лв./т 446.40 446.40

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки



3018

Доставка и полагане на битуминизирана основа, с различна 

дебелина и ширина, с минимална степен на уплатняване 97 %, вкл. 

Подготовка на основата, направа на битумен разлив и всички 

свързани с това разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на 

Възложителя; Път III-5031 - 4650 м² х 0,10м х 2,4 = 1116 тона;

лв./т 1116.00 1116.00

ОБЩО СМЕТКА № 3 РПС Раднево лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

5002

Изсичане на храсти имлада гора с пренасяне на дървесината на 

радстояние до 30м и складиране за извозване; Път II-55 от км 

118+900 до км 122+000 - 5700 м²; път III-559 от км 0+900 до км 

4+500 - 7050 м²;

лв/км 5700.00 7050.00 12750.00

5007

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път II-55 - 4,9 Дка; III-503 - 0,922 Дка; III-5504 

- 1,936 Дка; III-554 - 5,8 Дка; II-57 - 77,520 Дка;

лв,/дка 82.420 8.658 91.078

5008

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път I-5 - 26,5 Дка; II-55 - 53,5 Дка; III-503 - 

32,33 Дка; III-554 - 20,12 Дка; III-5031 - 26,59 Дка; III-5504 - 14,46 

Дка; III-5505 - 6 Дка; III-536 - 7 Дка; III-559 - 7,5 Дка; III-5701 - 2 

Дка;

лв,/дка 26.500 53.500 116.000 196.000

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ 

/едностранно/; 

3.00

Път I-5 от км 246+500 ÷266+600 - 14,6 х 2 л/д = 29,2 км;

Път II-57 от км 5+800 до км 31+900 - 20,7 х 2 л/д = 41,4 км;

Път III-554 от км 20+000 до км 47+400 - 15,1 х 2 = 30,2 км 

Превоз на твърди битови и др. отпадъци с бордова кола; 3.00

за път I-5 - 35,2 км; за път II-57 - 43,2 км /Раднево-Ракитница/; за 

път III-554 - 53,1 км /Гълъбово-Ракитница/;

ОБЩО СМЕТКА №5 РПС Раднево лв

ОБЩО  РПС Раднево лв

Сметка №2-Земни работи

2006

Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/; 

Път ІІ-66 от км. 91+100 до км. 92+900 л+д - 3600 м2; Път ІІI-666 от 

км. 6+400 до км. 10+450 л+д - 10000 м2;

лв/м² 3600.00 10000.00 13600.00

2017

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

водостоци, реголи и други строителни отпадъци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи. Път II-66; Път III-666 ;

лв/т/км 8500.00 6250.00 14750.00

2021

Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и 

превоз. Път II-66 от км. 80+715 до 120+000 - 15 м³, Път III-663 от 

км. 0+000 до 15+500 - 16 м³

лв/м³ 15.00 16.00 31.00

2022

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

натоварване без транспорт/. Път II-66 от км. 90+770 до 91+500 л+д 

- 350м, от км. 101+700 до 103+350 л+д - 1400м, Път III-663 от км. 

0+000 до 15+500 л+д - 10000 м

лв/м 1750.00 10000.00 11750.00

ОБЩО СМЕТКА №2 РПС Чирпан лв

5013 лв/км 70.40

5009 лв/км 29.20 41.40 30.20 100.80

РПС Чирпан

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки

86.40 106.20 263.00



3004

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. 

смес - с дебелина 4 до 6 см - ръчно, оформяне с фугорез, 

почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, 

заливне на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно 

и всички, свързани с това присъщи разходи, в това число и 

транспорт. Път ІІ-66 от км. 91+100 до км. 95+340 - 300 м2, Път III-

664 от км. 0+000 до км. 11+000 - 200 м2; Път ІІ-66 от км. 95+340 

до км. 120+000 - 300 м2, Път III-666 от км. 0+000 до км. 12+155 - 

200 м2, Път III-667 от км. 0+000 до км. 1+473 - 50 м2

лв/м² 600.00 450.00 1050.00

3007

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с 

плътна асф.смес - със средна дебелина 5 см - 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. Път ІІ-66 от км. 91+100 до км. 120+000 - 6400 м2, 

Път III-608 от км. 50+000 до км. 60+800 - 1000 м², Път III-664 от 

км. 0+000 до км. 11+000 - 1000 м², Път III-666 от км. 0+000 до км. 

12+155 - 1500 м², Път III-667 от км. 0+000 до км. 1+473 - 300 м²

лв/м² 6400.00 3800.00 10200.00

ОБЩО СМЕТКА №3 РПС Чирпан лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

5007

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал. Път II-66 от км. 80+715 до км. 120+000 - 17 

дка., Път ІII-663 от км. 0+000 до км. 15+500 - 29,386 дка.

лв/дка 34.000 58.772 92.772

5008

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал. Път II-66 от км. 80+715 до км. 120+000 - 

74,328 дка., Път ІII-663 от км. 0+000 до км. 15+500 - 69,967 дка.

км. 148.656 139.934 288.590

5009

Почистване, събиране на твърди битови и други отпадъци, вкл. от 

площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/. Път II-66 

от км. 80+715 до км. 111+900/ от км. 113+000 до км. 117+600/ от 

км. 118+700 до км. 120+000. Път III-664 от км. 1+060 до 6+200

лв/км 36.985 5.20 42.185 3

5012
Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с 

натоварване без транспорт
лв/бр 5.000 0.00 5.000 3

5013

Превоз на твърди битови и други отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т. Път II-66 от км. 80+715 до км. 

120+000. Път III-664 от км. 1+060 до 13+700

лв/км 40.000 30.00 70.000 3

ОБЩО СМЕТКА №5 РПС Чирпан

ОБЩО  РПС Чирпан

Сметка №2-Земни работи

2001

Тънък изкоп с дълбочина до 0.15 м в з.п. ръчно прехвърляне за з.м. 

под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи 

разходи;

лв/м³ 38.610 38.610

Път I-5 Ж.П. надлез с. Тулово (ляво-259м; дясно-272м) 531м х 

0,10м х 1м = 53,1 м³ х 30% = 15,93 м³;
Път I-5 от км 204+790 до км 205+120-дясно 330м; от км 204+840 

до км 204+864 - 24 м ляво; от км 205+120 до км 205+144 - 24м 

ляво; Общо 378м х 0,20м х 1м = 75,6 м³ х 30% = 22,68 м³;

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт 

(без извозване); 
м³ 90.130 90.130

РПС Гурково



Път I-5 Ж.П. надлез с. Тулово (ляво-259м; дясно-272м) 531м х 

0,10м х 1м = 53,1 м³ х 70% = 37,17 м³;
Път I-5 от км 204+790 до км 205+120-дясно 330м; от км 204+840 

до км 204+864 - 24 м ляво; от км 205+120 до км 205+144 - 24м 

ляво; Общо 378м х 0,20м х 1м = 75,6 м³ х 70% = 52,96 м³;

2005

Механизиран скален изкоп, включително натоварване на 

транспорт (без извозване); III-609 от км 0+000 до км 20+700  - 280 

м³;

лв./м³ 280.000 280.000

2006

Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/; 

Път ІІI-5007 от км 0+000 до км 31+800 - 55203 м²;Път І-5 от км 

211+640 до км 212+450 - ляво - 810м; дясно - 730м; от км 204+790 

до км 209+000 - 4210м х 2 (л/д) /изключваме дължина СПО 378м/ 

= 8420-378=8042м х 1,50м = 12063 м²;

лв/м² 13603.00 55203.00 68806.00

2016
Почистване на бет. отводнителни улеи -40/50 /без натоварване и 

превоз/; Път I-5 Ж. П. надлез с. Тулово - 14бр. Х 4м = 56м;
лв/м 56.000 56.00

2017

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

водостоци, регули и други строителни отпадъци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи; 

лв/т/км 31121.930 2100.000 33221.930

превоз от ш. 2004: 37,17м³ х 1,5 х 5км = 278,78 т/км;

превоз от ш. 2004: 52,96м³ х 1,5 х 10км = 794,4 т/км;

превоз от ш. 2005: 280м³ х 1,5 х 5км = 2100 т/км;

превоз от ш. 2006: 1540м² х 0,10м = 154 м³ х 1,5 х 5км = 1155 т/км;

превоз от ш. 2006: 12063м² х 0,15м = 1809,45 м³ х 1,5 х 10км = 

27141,75 т/км;

превоз от ш. 2022: 730м х 0,32м² = 233,6 м³ х 1,5 х 5км = 1752 т/км;

2022

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

натоварване без транспорт/; Път I-5 от км 211+640 до км 212+210 - 

дясно - 570м; от км 212+290 до км 212+450 - дясно - 160м;

лв./м 730.000 730.000

ОБЩО СМЕТКА №2 РПС Гурково лв

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;  Път II-55 от км 54+000 до 70+000 - 250 м²; Път I-6 от 

км 319+600 до км 352+400 - 250 м²; Път III-5007 от км 0+000 до км 

31+800 - 400 м²;

лв/м² 250.00 250.00 400.00 900.00

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; Път I-5 от км 211+000 до км 213+800 - 1800 м²; 

Път II-55 от км 33+420 до км 54+120 - 6800 м²;Път I-6 от км 

319+600 до км 352+400 - 500 м²; 

лв./м
2 2300.00 6800.00 9100.00

ОБЩО СМЕТКА №3 РПС Гурково лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки



5002
Изсичане на храсти имлада гора с пренасяне на дървесината на 

радстояние до 30м и складиране за извозване;
лв/км 49830.00 14500.00 64330.00

П.В. на път I-6 с път II-55 - 3150 м²; 3150.00

П.В. на път I-5 с път I-6 - 1500 м²; 1500.00

П.В. на път I-5 с път III-5007 - 3180 м²; 3180.00

 Път І-5 км 203+800÷205+000 - л/д х 1,50м = 2000 м²; 2000.00

 Път І-5 км 205+000÷209+357 - дясно х 1,50м = 3000 м²; 3000.00

 Път І-5 км 210+331÷213+800 - л/д х 1,50м = 4000 м²; 4000.00

 Път І-6 км 319+600÷325+000 - л/д х 1,50м = 13000 м²; 13000.00

 Път І-6 км 336+000÷347+700 - л/д х 1,50м = 20000 м²; 20000.00

 Път ІI-55 км 33+459÷37+130 - л/д х 1,50м = 7000 м²; 7000.00

 Път ІI-55 км 57+822÷70+208 - л/д х 1,50м = 7500 м²; 7500.00

5007

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път II-55 от км 33+420 до км 70+208 - 6 дка; 

Път I-6 от км 319+600 до км 352+400 - 13,77 Дка;

лв/дка 13.770 6.000 19.770

5008

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път II-55 от км 33+420 до км 70+208 - 42 Дка; 

Път I-6 от км 319+600 до км 352+400 - 105,26 Дка;

лв/дка 105.26 42.000 147.260

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ 

/едностранно/; 

3.00

Път I-5 от км 203+800 ÷213+800 /вкл. пътни връзки/ - 12,550км х 2 

= 25,100 км;

Път I-6 от км 319+600 ÷352+400 /вкл. пътни връзки/- 35,150 км;

Път II-55 от км 33+420 ÷70+208 /изкл. насел.места/- 27,738 км х 2 

= 55,476 км ;

Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10т;
3.00

от шифър 5009: Път I-5 - 45,4 км;

от шифър 5009: Път I-6 - 78,2 км;

от шифър 5009: Път II-55 - 86,2 км;

ОБЩО СМЕТКА №5 РПС Гурково лв

ОБЩО  РПС Гурково лв

Сметка №2-Земни работи

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./м3 2.58 600.00 602.58

Път I-5 от км 198+800 до км 202+000 - ляво -86м х 1м х 0,10м = 8,6 

м³ х 30% = 2,58 м³;

Път II-56 от км 24+000 до км 29+000 - л/д х 1м = 10000 м² х 0,20 м 

= 2000 м³ х 30% = 600 м³;

5009 лв/км 60.250 55.476 115.726

209.800

РПС Казанлък

86.2005013 лв/км 123.600



2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт 

(без извозване);
лв/м³ 6.02 1400.00 1406.02

Път I-5 от км 198+800 до км 202+000 - ляво -86м х 1м х 0,10м = 8,6 

м³ х 70% = 6,02 м³;

Път II-56 от км 24+000 до км 29+000 - л/д х 1м = 10000 м² х 0,20 м 

= 2000 м³ х 70% = 1400 м³;

2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без извозване/; лв/м² 3736.80 3,736.80

 Път I-5 от км 198+800÷202+000 - ляво - 3114м х 1,20м = 3736,80 

м²;

2012
Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване 

и превоз.
лв./м 640.00 640.00

 Път І-5 от км 170+000÷184+000 - 80 бр. х 8м = 640 м;

2016
Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и 

превоз/.
лв./м 640.00 640.00

 Път І-5 от км 170+000÷184+000 - 160 бр. х 4м = 640 м;

2017

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

водостоци, регули и други строителни отпадъци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи; 

лв/т/км 19971.90 81000.00 100,971.90

от ш. 2004: 6,02м³х 1,5 х 18 км =162,54 т/км;

от ш. 2002+2004 за път II-56: 2000м³х 1,5 х 27 км =81000 т/км;

от ш. 2006: 3736,8м² х 0,10м = 373,68м³ х 1,5 х 18 км = 10089,36 

т/км;

от ш. 2022: 3000м х 0,120м² = 360м³ х 1,5 х 18 км = 9720 т/км;

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

натоварване без транспорт/. 
лв./м 3000.00 3,000.00

 Път I-5 от км 198+800÷201+800 - ляво - 3000м ;

ОБЩО СМЕТКА №2 РПС Казанлък лв

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./м2 1350.00 1350.00

Път II-56 от км 5+000 до км 12+500 - 350 м²; 350.00

Път II-56 от км 20+075 до км 22+000 - 50 м²; 50.00

Път II-56 от км 24+000 до км 35+800 - 950 м²; 950.00

ОБЩО СМЕТКА №3 РПС Казанлък лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

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

разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв,/м2 54800.00 17120.00 71,920.00

Път I-5 от км 198+800 до км 202+000 - ляво - 3200м х 1м = 3200 

м²;
3200.00

Път I-6 от км 276+000 до км 307+600 - ляво - 36300м/ дясно - 51600.00

Път II-56 от км 24+000 до км 35+800 - л/д - х 1,30м = 17120 м²; 17120.00

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки



5007

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал;  Път I-5 от км 170+000 до км 184+000-л/д-

14000м х 1м х 2 = 28 Дка; от км 192+000 до км 194+000-дясно - 

2000м х 1м = 2 Дка; от км 199+000 до км 203+800 - дясно - 4800м 

х 1,3м =6,24 Дка, среда - 4800м х 1,5м = 7,2 Дка; Общо за път I-5: 

43,44 Дка; Път I-6 от км 276+000 до км 307+700 - ляво - 2378м; 

дясно - 3328м; за у-ка 5706м х 1,30м = 7,42 Дка; от км 307+700 до 

км 314+000 /Околовръстен път Казанлък/-л/д/среда - 6300м х 

1,50м х 3 = 28,35 Дка; Общо за път I-6: 35,77 Дка; Път III-608 от 

км 4+000 до км 6+000-л/д-2000м х 1м х 2 = 4 Дка; Път III-5005 от 

км 0+000 до км 9+600 - л/д х 1м = 19,2 Дка;

лв/Дка 79.21 23.20 102.41

5008

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път I-5 от км 184+000 до км 194+000 - л/д - 

10000м х 1,5м х 2 = 30 Дка, от км 202+000 до км 203+800 - ляво - 

1600м х 1,5м =2,4 Дка; Общо за път I-5: 32,4 Дка; Път I-6 от км 

276+000 до км 307+700 /изключваме дълж. СПО и насел. места 

Манолово и Габарево/ -  дясно - 25893м х 1,5 м = 38,840 Дка; ляво - 

26843м х 1,5 м = 40,264 Дка; Общо за път I-6: 79,104 Дка; Път II-

56 от км 14+500 до км 18+000-л/д-3500м х 1,50м х 2= 10,5 Дка; от 

км 20+000 до км 22+000-л/д-2000м х 1м х2 = 4Дка; Общо за път II-

56: 14,5 Дка; Път III-608 от км 1+200 до км 2+890 - л/д - 1690м х 

1м х 2 = 3,38 Дка; от км 6+000 до км 9+600-л/д - 3600м х 1м х 2 = 

7,2 Дка; Общо за път III-608: 10,58 Дка; Път III-5601 от км 0+000 

до км 2+000 -л/д х 1м = 4 Дка; от км 3+500 до км 6+000-л/д х 1м = 

5 Дка; Общо за път  III-5601: 9 Дка;

лв/Дка 111.504 14.500 19.580 145.584

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ 

/едностранно/; 

3.00

път І-5 от км 199+000 до км 203+800 - 4,8 км х 3 л/ср/д = 14,4 км; 

от км 173+000 до км 183+000 - само площадки за отдих - 4 бр. х 

0,500км = 2 км;

път I-6 при км 291+939-ляво и при км 299+833 -ляво - 2бр. 

площадки за отдих х 0,500 км; ;

5012

Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, 

с натоварване без транспорт; път I-5 км 174+572-ляво-1 бр.; път I-6 

км 299+833-ляво-2 бр.;

лв,/бр 3.00 3.00 3.00

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

дървета с бордова кола до 10т; 
лв/км 148.90 148.90 3.00

от шифър 5009 и 5012: за път I-5 - от км 173+236 до депо 

Ракитница - 76,100 км; за път I-6 - от км 291+939 до депо - 72,8 км;

ОБЩО СМЕТКА №5 РПС Казанлък

ОБЩО  РПС Казанлък лв

Сметка №2-Земни работи

2001

Тънък изкоп с дълбочина до 0.15 м в з.п. ръчно прехвърляне за з.м. 

под ел. ограда, включително всички, свързани с това присъщи 

разходи; 

лв/м³ 155.390 214.52 257.77 627.68

Път II-66 от км 63+800 ÷72+624 - л/д - 2565х1,5х0,10= 

384,75м³х30%=115,43м³; 
115.43

17.40лв/км 17.40

РПС Стара Загора

5009



Път II-66 от км 39+000 ÷56+820 - л/д - 2202мх1,5мх0,10м= 

330,3м³х30%=99,09м³; 
99.09

Път III-5008 от км 0+000÷10+580 -л/д- 1077х1,50х0,15 = 

242,33м³х30% = 72,70м³;
72.70

Път III-6602 от км 0+000÷1+173; от км 6+458÷14+238; л/д - 

1543х1,5х0,10=231,45м³х30%=69,44м³;
69.44

Път III-6602 от км 16+700÷29+963; л/д - 

1713х1,5х0,10=385,43м³х30%=115,63м³;
115.63

п.в. Борилово - 887м х 1,5м х 0,10м = 133,05 х 30% = 39,92м³; 39.92

п.в. при км 225+600 - 1056м х 1,5м х 0,10м = 158,4 х 30% = 

47,52м³;
47.52

п.в. Кольо Ганчев - 1510м х 1,50м х 0,10м = 226,5 х 30% = 67,95м³; 67.95

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт 

(без извозване); 
лв/м³ 362.570 500.54 601.45 1,464.56

Път II-66 от км 63+800 ÷72+624 - л/д - 2565х1,5х0,10= 

384,75м³х70%=269,33м³; 
269.33

Път II-66 от км 39+000 ÷56+820 - л/д - 2202мх1,5мх0,10м= 

330,3м³х70%=231,21м³; 
231.21

Път III-5008 от км 0+000÷10+580 -л/д- 1077х1,50х0,15 = 

242,33м³х70% = 169,63м³;
169.63

Път III-6602 от км 0+000÷1+173; от км 6+458÷14+238; л/д - 

1543х1,5х0,10=231,45м³х70%=162,02м³;
162.02

Път III-6602 от км 16+700÷29+963; л/д - 

1713х1,5х0,10=385,43м³х70%=269,8м³;
269.80

п.в. Борилово - 887м х 1,5м х 0,10м = 133,05 х 70% = 93,14м³; 93.140

п.в. при км 225+600 - 1056м х 1,5м х 0,10м = 158,4 х 70% = 

110,88м³;
110.880

п.в. Кольо Ганчев - 1510м х 1,50м х 0,10м = 226,5 х 70% = 

158,55м³;
158.550

2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване); лв/м² 69574.50 76,828.50 146,403.00

Път II-66 от км 63+800 ÷72+624 - ляво-5112м/дясно-7971м; Общо 

13083м х 1,5м = 19624,5м² х 0,10м = 1962,45м³;
19624.50

Път II-66 от км 39+000 ÷56+820 ;Общо 33300м х 1,5м = 49950м² х 

0,10м = 4995м³;
49950.00

Път III-5008 от км 0+000÷10+580 -ляво-7969м/дясно-8394м; Общо: 

16363м х 1,5м = 24544,5м² х 0,15м = 3681,68м³;
24,544.50

Път III-6602 от км 0+000÷1+173; от км 6+458÷14+238; ляво/дясно-

16363м х 1,5м = 24544,5м² х 0,10м = 2454,45м³;
24,544.50

Път III-6602 от км 16+700÷29+963; ляво-9092м/дясно-9401м - 

18493м х 1,50м = 27739,5 м² х 0,15 = 4160,93 м³;
27,739.50

2016
Почистване на бет. отводнителни улеи -40/50 /без натоварване и 

превоз/; Път I-5 от км 213+800 до км 242+500 - 1382м;
лв/м 1382.000 1382.000



2017

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

водостоци, регули и други строителни отпадъци, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи; 

лв/т/км 15538.500 111869.85 196,708.13 324,116.48

за път II-66 от ш.2004+ш.2006-269,33+1962,45=2231,78м³ х 10км х 

1,5 = 33476,7 т/км; 
33476.70

за път II-66 от ш.2004+ш.2006-231,21+4995=5226,21м³ х 10км х 1,5 

= 78393,15 т/км; 
78393.15

за път III-5008 от ш.2004+ш.2006-169,63+3681,68=3851,31м³ х 

10км х 1,5 = 57769,65 т/км; 
57,769.65

за път III-6602 от ш.2004+ш.2006-162,02+2454,45=2616,47м³ х 

10км х 1,5 = 39247,05 т/км; 
39,247.05

за път III-6602 от ш.2004+ш.2006-269,8+4160,93=4430,73м³ х 15км 

х 1,5 = 99691,43 т/км; 
99691.43

превоз з.м. от пътните възли ш. 2004: 15538,5 т/км; 15538.50

ОБЩО СМЕТКА №2 РПС Стара Загора лв

3003

Изкърпване на единични дупки и деформации на настилката с 

плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно, оформяне с фугорез, 

почистване, разлив за връзка, доставка, 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; Път II-66 от км 39+000 до км 56+820 - 2000 м²; Път III-

6602 от км 0+000 до км 28+350 - 700 м²;

лв./м2 2000.00 700.00 2700.00

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; Път I-5 от км 213+800 до км 246+500 - 700 м²; 

лв./м2 700.00 700.00

3006

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна асф. 

смес - със средна дебелина 4 см. - машинно/фрезоване, оформяне, 

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; Път II-66 от 

км 44+500 до км 48+000 -7200 м²; Път ІII-6602 от км 0+000 до км 

28+350 - 3500 м²;

лв/м² 7200.00 3500.00 10700.00

3007

Изкърпване на повредени площи и деформации в настилката с 

плътна асф.смес - със средна дебелина 5 см - 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; Път I-5 от км 213+800 до км 246+500 - 5500м²;

лв/м² 5500.000 5500.000

ОБЩО СМЕТКА №3 РПС Стара Загора лв

Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки



5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на 

радстояние до 30м и складиране за извозване; Път I-5 от км 

213+800 до км 246+500 - ляво-4800м²/ среда-4200 м²/ дясно-5300 

м²; П.В. при км 219+100 - 1575 м²; П.В. при км 225+600 - 2160 м²; 

П.В. при км 235+400 - 832 м²; Път II-57 от км 0+000 до км 5+844 - 

л/д - 4800 м²; Път II-57 П.В. при км 0+000 - 300 м²; Път III-5008 км 

0+000 до км 10+580 - л/д - 11750 м²;

лв/км 18867.00 5100.00 11750.00 35717.00

5005

Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл, 

събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и 

натоварване; Път I-5 от км 237+000 до км 246+500 - 10бр.; Път II-

66 от км 39+000 до км 56+800 - 17бр.;

лв,/бр, 10.00 17.00 27.00

5007

Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път I-5 от км 213+800 до км 225+600 - л/ср/д - 

39,44 Дка; от км 225+600 до км 246+500 - л/ср/д - 12,556 Дка; П.В. 

при км 219+100 - 2,160 Дка; П.В. при км 225+600 - 3,630 Дка; П.В. 

при км 235+400 - 3,7 Дка; Път II-57 от км 0+000 до км 5+844 - л/д - 

11,479 Дка;

лв,/дка 61.486 11.479 72.965

5008

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал; Път I-5 от км 225+600 до км 246+500 - л/д - 

65,594 Дка;

лв,/дка 65.594 65.594

Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, 

включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ; 

Път I-5 от км 213+800 ÷246+500 - 32 х 2 = 64км; /приспадаме 

насел.място с.Бъдеще/

Път II-66 от км 39+000 ÷80+715 - 34 км; /приспадаме насел.място 

с.Подслон, с. Ракитница и дубл. с път I-5/;

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

с натоварване без транспорт; път I-5 -17 бр.; път II-66 -8 бр.;
лв,/бр 17.00 8.00 25.00 3

Превоз на твърди битови и др, отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т;

превоз от шифър 5009: Път I-5 - 68,1 км ; Път II-66  - 39 км 

3

34.00 98.00 3

39.00 107.105013 лв/км 68.10

5009 лв/км 64.00


