
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВРАЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛ :ДЗЗД "СЕВЕРОЗАПАД" 

№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

Път І-1 гран.Монтана - Враца от км 

125+450 до км 140+000
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 1 600.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и 

паркинги, с натоварване без транспорт
лв/бр 4.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 10.00

2
Път обход Враца I от км 0+000 до 

км 8+179
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 2 000.00

3
Път Обход Враца ІІ - от км 0+000 

до км 6+817
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 1 000.00

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

републиканските пътища на територията на ОПУ Враца

ПОДРОБНО ЗАДАНИЕ

РПС Враца

1

Път I-1  гран.Монтана - Враца от 

км 131+077 до км 140+157

СПОРАЗУМЕНИЕ №53-00-11190/03.11.2021 год. към  Договор № РД-38-14/02.12.2019 г.

за месеци Април, Май и Юни 2022 год.
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
5012

Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и 

паркинги, с натоварване без транспорт
лв/бр 4.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 21.00

5
Път ІІІ-162 гран.Монтана- /І-1/ от 

км.35+000 до км.41+654
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 1 600.00

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 

е това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2 200.00

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

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 11.00

7

 Път III - 1302  Криводол-Голямо 

Бабино-Пудрия-Главаци-/III-162/ от 

км. 0+000 до км.15+960

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 2.00

8

Път ІІІ-1306 Върбица-Вировско-

Горно Пещене-/Враца-Оряхово/ от 

км.44+050 до км.66+294

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 10.00

4
Път II-15 Враца -Борован от км 

9+902 до км 17+905

6

 Път III - 1004 І-1 ( Е-79 )-Паволче-

Челопек-връх"Вола" от км.6+290 

до км.16+000
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца

2001

Тънък изкоп е дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно е 

прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички 

свързани с това присъщи разходи.

лв/м3 180.00

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 1 350.00

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

натоварване и превоз/.
лв/м 420.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 8 580.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 2 000.00

4026
Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и 

всички, свързани с това присъщи разходи
лв/бр 38.00

Път І- 1 Враца-Мездра- 

гран.София от км 151+600 до км 

161+300 и от км172+000 до км 

175+600

3005

Изкърпване на единични дупки и деформации на 

настилката е 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 е каменно брашно и всички, свързани 

с това разходи, в т.ч. и транспорт

лвУм2 120.00

Път І- 1 Враца-Мездра- 

гран.София от км 151+600 до км 

161+300 и от км172+000 до км 

175+600

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 2 300.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и 

паркинги, с натоварване без транспорт
лв/бр 5.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 26.00

РПС Мездра

1

Път І- 1 Враца-Мездра- 

гран.София от км 151+600 до км 

161+300

1

Път I-1 Враца-Мездра- гран.София 

от км 156+000 до км 166+765 и при 

км.175+600 ляво
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
2006

Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без 

извозване)
лв/м2 10 680.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 10 362.00

2020

Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни от 

платното за движение - машинно, с натоварване /без 

раздробяване и без транспорт/.

лв/м3 100.00

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

лв./м
2 3 000.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв/бр 20.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв/м2 60 000.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 120.00

2006
Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без 

извозване)
лв/м2 9 020.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 8 118.00

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 4.00

Път ІІ-16 /Мездра-гран.София/-

Ребърково-Елисейна от км.0+000 

до км.22+540

2

Път III - 308    Роман - Кунино от 

км.30+690 до км.40+000
3
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
4012

Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, 

свързани с това присъщи разходи
лв/м2 295.70

4018

Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с 

гарантирана водоплътност W= 0.8, мразоустойчивост 

F=150 за тротоари

лв/м3 101.65

4024

Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 

4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това 

присъщи разходи

лв/т 9.03

анализ
Импрегнация на бетонови повърхности със 

специализирани продукти срещу карбонизация на бетона.
лв./м2 64.70

1

Път ІІ- 13 Борован-Бяла Слатина- 

гран. Плевен от км 51+350 до км 

53+400

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 2.00

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 5.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 16 500.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и 

др. отпадъци, включително от площадки за краткотраен 

отдих от РПМ /едностранно/

лв/км 1.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 36.00

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

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

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 30 000.00

2006
Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без 

извозване)
лв/м2 10 000.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 6 000.00

Път ІІ-15 Борован-Алтимир-

Крушовица от км 26+000 до км 

49+400

Път ІІ-11 гран.Монтана-Козлодуй 

от км 78+820 до км 83+700 
1

2

Път III - 3082  (Хубавене - Роман) - 

гран.Ловеч от км 0+000 до км.  

2+944.7

4

РПС Бяла Слатина

РПС Оряхово

Път ІІ-15 Борован-Алтимир-

Крушовица от км.26+000 до 

км.27+000 дясно

3

Път ІІІ-1306 гран.Плевен-Габаре-

Върбица-Вировско от км.30+100 до 

км. 44+050 
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца

Път ІІ-11 гран.Монтана-Козлодуй 

от км 78+820 до км 83+700 
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 2 300.00

Път ІІ-11 гран.Монтана-Козлодуй- 

Гложенеот км 78+820 до км 99+500
5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 4 000.00

2006
Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без 

извозване)
лв/м2 12 000.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 7 800.00

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

лв./м
2 2 200.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 24 000.00

2
Път ІІ-15 Крушовица - Мизия от км 

49+400 до км  60+113
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 

е това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

лв/м2 150.00

1

Път ІІ-11 Мизия - Оряхово-

гр.Плевен от км 106+428 до км 

154+100 
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№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв/бр 30.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 5 000.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 15.00

2001

Тънък изкоп е дълбочина до 0,15 м. в з.п. ръчно е 

прехвърляне на з. м. под ел. ограда, включително всички 

свързани с това присъщи разходи.

лв/м3 94.50

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 32.00

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на 

транспорт (без извозване)
лв/м3 30.00

2006
Машинно подравняване на банкети, е натоварване (без 

извозване)
лв/м2 5 000.00

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

натоварване и превоз.
лв/м 10.00

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв/м3 14.40

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 4 382.06

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

натоварване без транспорт/
лв/м2 4 800.00

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

лв./м
2 2 600.00

Път ІІ-15 Крушовица - Мизия от км 

49+400 до км  60+113

2

Път ІІ-15 Мизия-Оряхово от км 

60+113 до км 77+872

Page 7



№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв/бр 40.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 1 000.00

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

и дървета с бордова кола до 10 т
лв/км 20.00

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на 

транспорт (без извозване)
лв/м3 144.00

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 128.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, 

окопи, водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, 

вкл. всички свързани с това присъщи разходи.

лв/т/км 720.00

3001

Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, 

изкопаване, натоварване, съгласно указанията на 

Възложителя

лв/м3 16.00

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 15.36

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 23.04

Път ІІІ-101 Михайлово-Бутан-

Гложене от км 61+475  до км 

66+351

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 2.00

Път ІІІ-101 Михайлово-Бутан-

Гложене при км 65+115

3

Път ІІ-15 Мизия-Оряхово от км 

60+113 до км 77+872
2

Page 8



№ Път Шифър Видове работи Ед. м.
Количест

во

1 2 3 4 5 7

РПС Враца
4

Път ІІІ-133 Бързина- Манастирище-

Михайлово от км 19+189 до км 

36+368

3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия 

и фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м3 2.00

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

лв/м2 200.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 4 000.00

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

лв/м2 200.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране )
лв/м2 2 000.00

6

Път III - 1503  ( II-15 )- Софрониево 

-Бутан - (III-101)  км 0+000 до км 

6+363

5
 Път III - 306  Селановци - Оряхово  

от км 50+785 до км  65+885
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