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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/м3 683.43 683.43

2 2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,5 м в з.п. механизирано, с ръчно оформяне под 

ограничителните системи, включително всички, свързани с това присъщи разходи/ без 

транспорт/

лв/м3 72.00 3 902.10 3 974.10

3 2003 Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи /без транспорт/ лв/м3 50.00 50.00

4 2004 Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без извозване) лв/м3 317.80 108.00 1 973.15 2 398.95

5 2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без извозване/ лв/м2 141 002.40 99 203.50 153 827.19 394 033.09

6 2007
Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, 

разстилане, уплътняване и всички, свързани с това присъщи разходи
лв/м3 3.00 3.00

7 2009

Направа  машинен насип от подходящ  материал на пластове за ремонт на пътно тяло до 

ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и 

уплътняване

лв/м3 112.00 2.40 638.20 752.60

Възложител: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изпълнител: ДЗЗД "ПИМ НИВЕЛ"

Обект: ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА 

РЕПУБЛИКАНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, СТОПАНИСВАНИ  ОТ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, 

СЪГЛАСНО ЧЛ. 19, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПЪТИЩАТА” за обособена позиция № 3 - ОПУ-МОНТАНА

ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ

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

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН  ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - ОПУ - МОНТАНА                                                    

 ЗА ПЛАНИРАНИ РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА М. АПРИЛ, М. МАЙ И М. ЮНИ 2022 Г.                                                             

Споразумение изх.№ 53-00-11191/03.11.2021г. към Договор № РД-38-15/03.12.2019 г.

№ 

по 

ред

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

ЗАДАНИЕ ЗА АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ



8 2012 Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз лв/м 200.00 200.00

9 2015 Почистване на окопи с профилна кофа -машинно, с натоварване без транспорт. лв/м3 14 913.00 11 234.52 5 028.60 31 176.12

10 2016 Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50  /без натоварване и превоз/ лв/м 5 000.00 210.00 5 210.00

11 2017
Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи, водостоци, регули, и други 

строителни отпадаци, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв/т/км 280 794.41 192 017.43 168 859.74 641 671.58

12 2021 Почистване втоци и отоци на водостоци ръчно, без натоварване и превоз. лв/м3 20.00 40.00 60.00

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

транспорт/
лв/м 5 690.00 5 690.00

14 2024
Попълване на банкети - ръчно, с одобрен материал, вкл.доставка на материала, 

разтилане, уплътняване и всички свързани с това  присъщи разходи.
лв/м3 61.60 61.60

15 2026

Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен 

пласт с различна ширина и дебелина на  пласта, но с CBR не по-малък от 80% при 

плътност 98% от макс. плътност и при оптимално водно съдържание, вкл. всички 

лв/м3 112.00 4.80 854.20 971.00

16 2030 Почистване на oблицовачни окопи - машинно, с натоварване без транспорт. лв/м 8 246.00 9 291.00 17 537.00

ОБЩО СМЕТКА №2 лв

17 3001
Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, натоварване, сьгласно 

указанията на Възложителя 
лв/м3 1 663.22 1.60 109.60 1 774.42

18 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 200.00 950.00 1 433.00 2 583.00

19 3006

Изкърпване на дупки и деформации в настилката с плътна  асф. смес - със средна  

дебелина  4см. - 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

лв/м2 2 280.00 7 720.00 12 437.00 22 437.00

20 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/м2 3 387.00 20 112.00 25 631.00 49 130.00

21 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с  битумна емулсия и фракция под налягане и 

всички свързани с това разходи
лв/м3 5.00 160.00 165.00

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт пътни настилки



22 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/м3 229.60 102.24 331.84

23 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 551.81 63.94 615.75

24 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 669.81 0.92 568.43 1 239.16

ОБЩО СМЕТКА №3 лв

25 4001
Доставка и полагане на бет.бордюри 18/35, съгл.БДС EN 1340  2005 и указанията на 

Възложителя,вкл.всички свързани с това присъщи разходи
лв/м 3.00 3.00

26 4002
Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на 

Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв/м 265.00 265.00

27 4003
Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно БДС EN 1340 2005 и указанията на 

Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв/м 5.00 5.00

28 4004
Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 11483-73 и указанията на 

Възложителя, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв/м 24.00 5.00 29.00

29 4006

Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане 

на подложен бетон, дренажна тръба Ф200мм, дренажен материал, съгласно указанията 

на Възложителя и  всички, свързани с това присъщи разходи

лв/м 162.00 162.00

30 4009

Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от Възложителя 

технология, вкл.доставка и полагане на неоходимите материали и всички свързани с 

това разходи, съгласно ТС

лв/м 162.00 162.00

31 4012 Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички свързани с това присъщи разходи лв/м2 19.20 19.20

32 4015
Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали 

/без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи
лв/м3 0.40 0.40

33 4016
Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 и всички необходими материали 

(без кофраж и армировка) и всички свързани с това присъщи разходи
лв/м3 1.80 1.80

34 4036 Разбиване на стоманобетон и всички свързани с това присъщи разходи лв/м3 2.50 2.50

35 4045
Ремонт на тръбни водостоци Ф1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови 

тръби, без изкоп и възстановяване на насип
лв/м 4.00 4.00

Сметка № 4 Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и техните принадлежности



36 4047 Разваляне на  съществуващи водостоци и  всички, свъезани с това присъщи разходи лв/м 10.00 10.00

37 4048
Изграждане на  нов тръбен водосток с диамерът Ф500, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи.
лв/м 10.00 10.00 20.00

38 4069
Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит тип" с обща дилатация до 20 мм съгл. 

ТС, включително всички свързани с това разходи.
лв/м 28.20 28.20

39 4070
Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит тип" с обща дилатация до 100 мм 

съгл. ТС, включително всички свързани с това разходи.
лв/м 12.00 12.00

ОБЩО СМЕТКА №4

40 5001
Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно изискванията на Възложителя, 

вкл. всички, свързани с това присъщи разходи /без транспорт/
лв/бр. 50.00 130.00 481.00 661.00

41 5002
Изсичане на храсти и млада гора и пренасяне на дървесината на разстояние до 30м и 

складиранеза извозване.
лв/м2 51 113.18 66 148.12 128 082.80 245 344.10

42 5004
Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. събиране, изнасяне на 

изсечения материал до 30м разстояние и натоварване.
лв/бр. 15.00 15.00

43 5005
Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. събиране, изнасяне на 

изсечения материал до 30м разстояние и натоварване.
лв/бр. 18.00 18.00

44 5006
Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния растеж на някои 

растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на Възложителя.
лв/дка. 8.00 8.00

45 5007 Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал. лв/дка. 39.00 40.87 37.53 117.40

46 5008 Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал. лв/дка. 70.00 231.00 499.43 800.43

47 5009
Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от 

площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/
лв/км 14.00 7.92 21.92

48 5012
Почистване на съдове за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с натоварване без 

транспорт.
лв./бр. 22.00 28.00 50.00

49 5013 Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дървета с бордова кола 10т. лв./км 570.24 891.00 365.00 1 826.24

ОБЩО СМЕТКА №5

Сметка № 6 - Зимно поддържане лв

Ниво "А" на зимно поддържане  

50 6002
I

-ва
 степен и 

ниво на зимно поддържане  "А" - равнинен
лв/км 81.88 81.88

Ниво "Б" на зимно поддържане  

51 6003
I

-ва
 или II

-ра
 степен и

ниво на зимно поддържане "Б" - планински
лв/км 21.815 21.815

 Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне



52 6004
I

-ва
 или II

-ра
 степен и

ниво на зимно поддържане "Б" - равнинен
лв/км 8.45 8.45

Ниво "В" на зимно поддържане  

53 6005
I

-ва
 или II

-ра
 степен и

ниво на зимно поддържане "В" - планински
лв/км 57.256 57.256

ОБЩО СМЕТКА №6 лв

54 Анализ Разваляне на съществуваща паважна настилка, вкл.транспортиране от опеделено 

разстояние, разтоварване на депо и оформянето му
лв/м2 666.00 666.00

ОБЩО СМЕТКА №8

55 Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации 

Сметка № 8 -Допълнителни работи


