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Сметка №  2  -  Земни работи лв
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Сметка №  4  -  Поддържане и ремонт на пътни съоръжения лв

Сметка №  5  - Озеленяване и ландшафтно оформяне лв

Сметка №  6  -  Зимно поддържане лв.

Сметка №  7  -  Работна ръка, механизация и материали лв.

Сметка №  8  -  Допълнителни работи лв.

Анализи

Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации

Сметка №1-Организационни мероприятия

1006

Доставка, монтаж и демонтаж на временна пътна сигнализация при 

възникнали ситуации, които налагат незабавно действие за 

осигуряване на безопасността на движение /с материали на 

Изпълнителя/

лв/бр. 6.00 6.00

1008
Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на 

автомагистралата

лв./км/ 

месец
71.451 137.220 121.011 164.742 494.424

1010
Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата 

на магистралата

лв/месец/ 

км
71.451 137.220 121.011 164.742 494.424

        за месец Април, Май и Юни 2022 год.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "АВТОМАГИСТРАЛИ" ЕАД

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

ОБЕКТ:  Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на  АМ  “Тракия” от км 208+181 до км 359+475 по обособена 

позиция № 4 на територията на ОПУ – Стара Загора, ОПУ – Сливен, ОПУ – Ямбол и ОПУ –Бургас, стопанисвани от АПИ

АМ  “Тракия” от км 208+181 до км 359+475 

Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора
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Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

1013 Поддържане на ВОБД лв/м/ден 65,193.00 65,193.00

ОБЩО СМЕТКА №1 лв

Сметка №  2  -  Земни работи

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт 

(без извозване)
лв/м

3 530.00 530.00
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Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

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, уплътняване и транспорт

лв/м
3 530.00 530.00

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

превоз
лв/м 440.00 440.00

2014
Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и 

превоз
лв/м 270.00 270.00

2021
Почистване на втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и 

превоз
лв/м

3 300.00 300.00

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

натоварване без транспорт)
лв/м 9,200.00 6,200.00 15,400.00

2024

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

материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с това 

присъщи разходи

лв/м
3 526.00 170.00 696.00

ОБЩО СМЕТКА №2 лв

Сметка №  3  -  Поддържане и ремонт на пътни настилки

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

натоварване, сьгласно указанията на Възложителя
лв./м3 96.00 96.00

3002 Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 кN/m лв./м2 7,080.00 7,080.00

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./м2 7,511.00 2,500.00 10,011.00

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 4.90 4.90

3009

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 396.00 396.00



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11

Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

3011

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 48.00 48.00

3012

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 1,062.00 1,062.00
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Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

3013

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

лв./т 120.00 120.00

3016
Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ

температурата на омекване

лв./тон

асф.смес
990.00 990.00

3017
Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 за долен

пласт на покритието (биндер)

лв./тон

асф.смес
72.00 72.00

3018
Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за

износващ пласт

лв./тон

асф.смес
48.00 48.00

3022

Изкърпване на повредени площи и деформации в пътна настилка със 

сплит мастик асфалт - средна дебелина 4 см -

машинно /фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, 

полагане и уплътнение, заливане на фугите с битумна емулсия, 

обработка с каменно брашно и всички свързани с това присъщи 

разходи в т.ч и транспорт

лв./м2 6,600.00 6,600.00

ОБЩО СМЕТКА №3 лв

Сметка №  4  -  Поддръжка и ремонт на пътни съоръжения и 

техните принадлежности

4009

Направа на монолитен облицован /бетонов/ окоп по одобрена от 

Възложителя технология, вкл. доставка и полагане на необходимите 

материали и всички свързани с това разходи, съгласно ТС.

лв./м 100.00 100.00

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

свързани с това присъщи  разходи
лв./бр. 60.00 60.00

4027

Доставка и монтаж на  решетки  за дъждоприемна канализация, 

отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен   и всички 

свързани с това присъщи разходи.

лв./бр. 60.00 60.00

ОБЩО СМЕТКА №4 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 7,000.00 6.90 7,006.90
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Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

5006

Обработка с химически препарати, ограничаващи нежелателния 

растеж на някои растителни видове - Аморфа, Трънки, Айлант и др. 

по указания на Възложителя

лв./дка 120.00 356.12 15.00 491.12

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

събрания материал
лв./дка 584.00 390.00 650.00 1090.00 2,714.000

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

събрания материал
лв./дка 230.000 170.000 400.000
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Видове работиШифър

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

Сливен

№ 

по 

ред

Ед.   мярка
Ямбол Бургас

Общо 

количество

Коеф.  

ЗП
Стара Загора

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, 

включително от площадки за краткотраен отдих от РПМ 

/едностранно/

лв./км 134.160 274.440 960.000 167.000 1535.600

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

натоварване без транспорт
лв./бр. 224.00 312.00 144.00 192.00 872.00

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

бордова кола до 10 т
лв./км 2,220.00 5,958.00 1,950.00 2,790.00 12,918.000

5014 Поддържане на лесозащитен пояс лв./м2 1,050.00 1,050.00

ОБЩО СМЕТКА №5 лв.

Сметка №  8  -  Допълнителни работи

8009
Възстановяване на унищожена предпазна  мрежа с променлив размер 

на светлия отвор по височина.
лв./м 0.00 120.00 420.00 540.00

ОБЩО СМЕТКА №8 лв.

Анализ Демонтаж на предпазна мрежа за птици лв./м2 11,350.00 11350.00

ОБЩО АНАЛИЗИ

Допълнителни средства за отстраняване на аварийни ситуации лв. 50,000.00 10,000.00 40,000.00 15,000.00 115,000.00


