
Количество

1 2 3 5 6 7 8

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м I-5 7+534 44+552 12633.00

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 II-52 0+000 15+000 120.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 II-52 0+000 15+000 15.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. I-5 6+630 26+800 6.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. II-52 0+000 15+000 9.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 I-5 7+534 44+552 12633.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 I-5 11+450 26+800 6800.00

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на планираните ремонтни дейности по текущ ремонт и поддържане за м.април, май и юни 2022г. по пътни участъци

Шифър Видове работи
Ед.          

мярка
Път От км До км

Задание

РПС - РУСЕ

I-ВИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 II-52 0+000 15+000 6500.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка I-5 6+630 26+800 13.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

I Клас 

РПМ
60.510

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

II Клас 

РПМ
26.500

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
28.340

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
I Клас 

РПМ
40.340

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
II Клас 

РПМ
21.200

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
III Клас 

РПМ
28.340

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м III-202 12+000 16+331 4937.00

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./м
2 III-202 16+300 27+779 1000.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-202 16+300 27+779 20.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-2302 0+000 17+855 30.00

II-РИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. III-202 16+300 27+779 13.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 III-202 16+300 27+779 5400.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

II Клас 

РПМ
73.625

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
75.580

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
III Клас 

РПМ
75.580

8005 Почистване на пътната настилка лв./м2 II-23 3+510 3+574 120.00

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 II-21 9+000 33+200 37720.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м II-21 19+544 29+878 940.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м III-2102 11+560 15+186 3047.00

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 II-21 1+565 33+200 60.00

III-ТИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



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 I-2 0+000 1+057 3800.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 II-21 1+565 33+200 5.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. II-21 1+565 33+200 16.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. III-2102 11+500 15+500 6.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 II-21 1+565 33+200 14500.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка II-21 1+565 6+100 18.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

II Клас 

РПМ
74.225

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
26.100

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
II Клас 

РПМ
59.380

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
III Клас 

РПМ
26.100



5010

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП 

/едностранно/

лв./бр. 

почиств

ане

II-21 1+000 6+100 18

8005 Почистване на пътната настилка лв./м2 I-2 0+000 1+057 4228.00

8006 Измиване с вода на пътната настилка лв./м2 I-2 0+000 1+057 10041.5

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 I-2 12+250 37+300 71010.00

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 I-2 12+250 37+300 60.00

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./м
2 I-2 12+250 37+300 23600.00

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 I-2 12+250 37+300 6000.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-2302 31+600 36+400 10.00

IV-ВИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-2003 17+080 26+423 25.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. I-2 12+250 37+300 26.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. III-2302 31+600 36+400 6.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. III-2003 17+080 26+423 18.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 I-2 12+250 37+300 10402.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 III-2302 31+600 36+400 3600.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 III-2003 17+080 26+423 4200.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

I Клас 

РПМ
71.010

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
96.580

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
I Клас 

РПМ
47.340

8005 Почистване на пътната настилка лв./м2 I-2 34+200 34+600 1600.00

8006 Измиване с вода на пътната настилка лв./м2 I-2 34+200 34+600 4400.00



5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. I-5 26+800 44+800 10.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

I Клас 

РПМ
48.540

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
22.930

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
I Клас 

РПМ
32.360

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
III Клас 

РПМ
22.930

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 I-3 0+000 7+000 21000.00

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 I-5 56+980 62+200 24660.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м I-5 53+434 55+528 2665.00

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 I-3 0+000 7+000 80.00

РПС - БЯЛА

I-ВИ ПЪТЕН УЧАСТЪК

II-РИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



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 I-5 44+660 65+200 120.00

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 II-51 2+707 27+930 900.00

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./м
2 I-5 44+660 65+200 5800.00

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./м
2 II-51 0+000 27+930 15400.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. I-5 44+800 65+200 22.00



5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. I-3 0+000 7+000 12.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. II-51 2+707 27+930 18.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 I-5 53+434 55+528 2665.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 I-3 0+000 7+000 3200.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 II-51 2+707 27+930 7000.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка I-5 44+800 65+200 10.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

I Клас 

РПМ
65.850

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

II Клас 

РПМ
58.075

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
I Клас 

РПМ
43.900

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
II Клас 

РПМ
46.460

8005 Почистване на пътната настилка лв./м2 I-5 52+010 52+200 800.00

8006 Измиване с вода на пътната настилка лв./м2 I-5 52+010 52+200 1908.5

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 II-54 1+040 26+100 44875.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м II-54 1+053 13+067 8397.00

III-ТИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м III-5201 3+800 7+793 4516.00

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 II-54 1+043 26+100 900.00

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 III-5201 3+800 8+221 100.00

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 III-5402 0+800 15+100 80.00

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./м
2 II-54 13+100 26+100 7200.00



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./м
2 III-5201 3+800 8+221 1200.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-5402 0+620 15+632 10.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с 

това присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. II-54 13+100 26+100 9.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 II-54 13+100 26+100 4000.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

II Клас 

РПМ
54.845

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
43.800

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
II Клас 

РПМ
15.410

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови 

и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км
III Клас 

РПМ
42.810

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./м
2 III-501 22+200 46+070 10800.00

IV-ВИ ПЪТЕН УЧАСТЪК



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./м
2 III-202 27+779 38+365 7200.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-5101 0+000 7+177 40.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./м3 III-501 22+200 50+240 35.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 III-202 27+779 38+365 4400.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

III Клас 

РПМ
98.220


