
№
пози  

ция
Видове работи

Ед. 

мярка

к-во 

април
май юни общо

ВАРНА

АПРИЛ МАЙ ЮНИ

1 5009
Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и 

др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен 

отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 38.20 38.20 38.20 114.60

2 5013 Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти 

и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 38.20 38.20 118.20 194.60

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

на събрания материал
лв./дка 128.00 128.00 256.00

4 3008

Изкърпване на настилката със студена асф. смес - ръчно, 

/оформяне, почистване, обмазване с битумна емулсия, 

полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и 

транспорт/

лв./т 1.00 1.00

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 

лв./м
2 4 000.00 4 000.00

5 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв./м2 8 000.00 8 000.00

6 2018 Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без 

натоварване и транспорт/
лв./м2 1 200.00 1 200.00 2 400.00

2022 Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м 1 500.00 2 000.00 3 500.00

7 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 800.00 1 600.00 800.00 3 200.00

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

разстояние до 30 м и складиране за извозване

лв./м2 5 000.00 5 000.00

5003 Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )

лв./м2 8 000.00 5 000.00 13 000.00

 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА

Планова заявка за месец април, май, юни 2022

НЕОБХОДИМИ ВИДОВЕ РАБОТИ

АМ "Хемус" от км. 407+000 до км. 425+500



8 5005
Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. 

събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м разстояние и 

натоварване

лв./бр. 35.00 35.00

9 4026
Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и всички, свързани 

с това присъщи разходи
лв./бр. 150.00 158.00 150.00 458.00

                  ОБЩО УЧАСТЪК ВАРНА:



ДЕВНЯ

АПРИЛ МАЙ ЮНИ

1 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 1000.00 1000.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м 3000.00 5000.00 8000.00

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

разстояние до 30 м и складиране за извозване
лв./м2 5000.00 5000.00 10000.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м2 2000.00 2000.00

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

на събрания материал
лв./дка 50.00 50.00 100.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 40.00 40.00 80.00

2 5009
Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и 

др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен 

отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 42.00 42.00 42.00 126.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 42.00 42.00 42.00 126.00

4 2018
Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без 

натоварване и транспорт/
лв./м2 600.00 2 000.00 2600.00

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 500.00 800.00 4 700.00 6000.00

                  ОБЩО УЧАСТЪК ДЕВНЯ:

АМ "Хемус" от км. 386+000 до км.407+000



ПРОВАДИЯ

АПРИЛ МАЙ ЮНИ

1 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 2000.00 2000.00

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

на събрания материал
лв./дка 35.00 35.00 70.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 30.00 30.00 60.00

2 5009
Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и 

др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен 

отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 20.40 20.40 20.40 61.20

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 20.40 20.40 20.40 61.20

4 2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м 1560.00 2000.00 3560.00

5 2018
Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без 

натоварване и транспорт/
лв./м2 600.00 200.00 800.00

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

превоз/.
лв./м 800.00 800.00 1600.00

6 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 1100.00 1200.00 700.00 3000.00

7 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв./м2 3500.00 3500.00

8 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1500.00 2000.00 1500.00 5000.00

9 анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м2 1500.00 1500.00

1 1008
Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата 

на автомагистралата
лв./км/месец 49.7 49.7 49.7 149.10

2 1010
Извършване на периодичен оглед и отстраняване на 

обекти в обхвата на автомагистралата
лв/месец/км 99.4 99.4 99.4 298.20

                  ОБЩО УЧАСТЪК ПРОВАДИЯ:

АМ "Хемус" от км. 375+800 до км. 386+000


