
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ  ВИДИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД "ВИДИН 2019"

Договор:  РД-38-14 от 23.06.2020 г.

№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

1 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 100.00

2 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 96.00

3 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 168.00

4 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 6 000.00

5 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 25.50

6 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 42.20

7 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от 

РПМ /едностранно/

лв./км 50.00

8 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 80.00

1 2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, 

вкл. транспорт на материала,  разстилане, уплътняване и 

всички свързани с това присъщи разходи.

лв./м3 350.00

2 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 855.00

3 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 20 000.00

4 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 6.00

5 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 38.38

6 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от 

РПМ /едностранно/

лв./км 50.00

7 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 80.00

БОБЩЕНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, 

ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ)  НА 615.17 КМ. РЕПУБЛИКАНСКИ 

ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ВИДИН, ВКЛЮЧВАЩО МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 

ОБЕКТ: „Определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските 

пътища по обособени позиции на територията на СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, стопанисвани от 

АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”, за обособена позиция №1 - ОПУ Видин"

РПС Видин

Път І-1 / Е-79 / Граница Румъния-о.п. Видин-Димово-Ружинци-граница Монтана от км. 3+970 до 

Път ІІ-11 (о.п. Видин-Димово)-Симеоново-Ботево-Арчар-граница Монтана от км. 0+000до км. 23+200
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

8 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 336.00

9 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 588.00

1 2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, 

вкл. транспорт на материала,  разстилане, уплътняване и 

всички свързани с това присъщи разходи.

лв./м3 300.00

2 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 559.00

3 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 300.00

4 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 288.00

5 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 504.00

6 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 16.00

7 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 20.55

1 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 30 000.00

2 2012
Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без 

атоварване и превоз.
лв./м 220.00

3 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 1 155.00

4 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 144 000.00

5 2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с натоварване 

без транспорт.
лв./м 3 170.00

6 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 1 700.00

7 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 10 000.00

8 5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 83.00

9 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 15 870.00

10 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от 

РПМ /едностранно/

лв./км 30.00

11 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 50.00

Път ІІІ-112 / Арчар- Лом /  Добри дол-Дреновец-граница Монтана от км. 0+000 до км. 10+500

Път ІІ-12 о.п. Видин- Иново-Брегово-граница Р Сърбия от км. 0+000 до км. 22+451
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин
12 5007

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

събрания материал
лв./дка 7.00

13 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 44.48

1 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 855.00

2 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 2 000.00

3 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 3.00

4 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 19.48

1 2004
Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на 

транспорт (без извозване)
лв./м3 900.00

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 15 000.00

3 2007

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

доставка на материала,  разстилане, уплътняване и всички 

свързани с това присъщи разходи.

лв./м3 1 000.00

4 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 3 559.00

5 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 97 200.00

6 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

лв./м3 900.00

7 3001
Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, изкопаване, 

натоварване, сьгласно указанията на Възложителя
лв./м3 150.00

8 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 31 500.00

9 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 144.00

10 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 216.00

Път ІІ-14  о.п. Видин-Кула-Връшка чука-граница Р Сърбия от км. 0+000 до км. 12+000

Път  ІІІ-121 Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула от км. 0+000 до км. 15+200
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

11 5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 90.00

12 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 30 000.00

13 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти 

идървета с бордова кола до 10 т
лв./км 1 000.00

14 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 37.85

15 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 54.85

2 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 14.00

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 34.65

2 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 23.65

2 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 25.25

Път III-1221 О.п. Видин-Покрайна-Антимово-Кошава от км 0+000 до км 16+300

Път III-1411 (Кула-Грамада)-Буковец-Слана бара-О.п. Видин от км 9+397 до км 26+664

Път III-122 Брегово-Ново село-Капитановци-о.п. Видин от км 0+000 до км 38+122

Път III-1102 Арчар-Мали Дреновец-Извор-Димово-Острокапци-Кладоруб-Салаш-граница РБ от км 0+000 до км 20+298
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 14.55

2 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

1 2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на Възложителя, 

вкл. транспорт на материала,  разстилане, уплътняване и 

всички свързани с това присъщи разходи.

лв./м3 300.00

2 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 300.00

3 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 288.00

4 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 504.00

5 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 18.00

6 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 92.00

Път III-1413 Грамада-п.к. Бояново-Синаговци-Дунавци(О.п. Видин-Димово) от км 11+346 до км 18+204

РПС Белоградчик

Път І-1 / Е-79 / Граница Румъния-о.п. Видин-Димово-Ружинци-граница Монтана от км. 34+000 до 

Всичко за РПС Видин
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

1 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 800.00

2 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв./м3 30.00

3 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 11.00

4 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 32.85

1 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 1 300.00

2 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв./м3 50.00

3 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 2.00

4 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 30.85

1 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 30 000.00

2 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 6 559.00

3 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 162 000.00

4 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 1 200.00

5 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 1 300.00

6 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 900.00

Път ІІІ-1102  Арчар-Мали Дреновец- Извор- Димово- Острокапци-Кладоруб- Салаш – граница Р  

Сърбия  от км. 20+298 до км. 50+111

Път ІІІ-1401  /Кула-Връшка чука/ Киряево-Раковица- Подгоре- Раяновци-Ошане-Вещица – 

Белоградчик от км. 17+000 до км. 44+451

Път ІІІ-1142 Дреновец-Воднянци-Костичовци /Извор- Димово/ от км. 0+000 до км. 19+200
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

7 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 2 300.00

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 2 700.00

9 5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 60.00

10 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 30 000.00

11 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 27.85

12 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

1 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 40 000.00

2 2007

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

доставка на материала,  разстилане, уплътняване и всички 

свързани с това присъщи разходи.

лв./м3 1 000.00

3 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 1 159.00

4 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 124 200.00

5 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 10 000.00

6 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

7 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв./м2 80 001.00

8 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 30.00

9 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 50.85

1 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 10 000.00

2 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 2 059.00

3 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 45 000.00

Път ІІІ-102/ Димово-Ружинци/  Бела-Белоградчик-Долни Лом-граница Монтана от км. 0+000 до км. 43+348

Път ІІІ-1104   Кладоруб- Рабиша- Раяновци от км. 0+000 до км. 13+153
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

4 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 500.00

5 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв./м3 50.00

6 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 20 000.00

7 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

8 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 27.85

1 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 12.00

2 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 57.85

1 2004
Механизиран земен изкоп,  включително натоварване на 

транспорт (без извозване)
лв./м3 560.00

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м2 33 750.00

3 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 1 256.00

4 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 144 000.00

5 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

лв./м3 560.00

6 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 4 500.00

7 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 80.00

8 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 76.80

9 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 115.20

10 5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 150.00

11 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 13 001.00

12 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 3.00

13 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 19.48

14 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих от 

РПМ /едностранно/

лв./км 35.00

Път III-114 Лом-Сталийска махала-Дондуково-Дреновец-Ружинци-м."Бялата вода" от км 22+000 до км 72+088

РПС Кула

Път ІІ-14  о.п. Видин-Кула-Връшка чука-граница Р Сърбия от км. 12+000 до км. 41+498

Всичко за РПС Белоградчик
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин
15 5013

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 60.00

1 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв./м3 30.00

2 5002
Изсичане на храсти и млада гора  с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 10 000.00

3 5004

Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. 

събиране, изнасяне на изсечения  материал до 30 м разстояние 

и натоварване

лв./бр. 100.00

4 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

5 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 34.48

6 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 750.00

1 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 450.00

2 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 2 500.00

3 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв./м3 15.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв./м2 10 000.00

5 5004

Отсичане на единични дървета с диаметър от 10 до 30 см, вкл. 

събиране, изнасяне на изсечения  материал до 30 м разстояние 

и натоварване

лв./бр. 50.00

6 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

7 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 40.43

8 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 250.00

Път ІІІ-1401  /Кула-Връшка чука/ Киряево-Раковица- Подгоре- Раяновци-Ошане-Вещица – 

Белоградчик от км. 0+000 до км. 17+000

Път ІІІ-1403  Подгоре-Шишманово-Макреш- гара Макреш / о.п. Видин- Димово/ от км. 0+000 до км. 22+098
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№ Шифър Видове работи по задание Ед. м.
Количеств

о

1 2 3 4 6

РПС Видин

1 2010

Направа машинен насип от подходящ  материал на пластове за 

ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с 

материал на Възложитея, вкл. разстилане и уплътняване.

лв./м3 540.00

2 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 24.87

1 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

2 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 61.55

1 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

2 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 45.00

1 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 34.65

1 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на 

събрания материал
лв./дка 5.00

2 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване 

на събрания материал
лв./дка 27.06

Път ІІІ-1411 /Кула-Грамада/ Буковец-Слана бара-о.п. Видин от км. 0+000 до км.9+400

Път III-121 Иново-Градец-Периловец-Шишенци-Бойница-Кула от км 15+200 до км 50+284

Път III-141 Кула-Грамада-Срацимир-(о.п.Видин-Димово) от км 0+000 до км 27+899

Път III-1412 (Кула-Грамада)-Раковица – от км 0+000 до км 14+335

Път III-1413 Грамада-п.к. Бояново-Синаговци-Дунавци (О.п. Видин-Димово) от км 0+000 до км 11+346 
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