
№
пози  

ция
Видове работи

Ед. 

мярк

к-во 

април
май юни общо

ВАРНА

АПРИЛ МАЙ ЮНИ ОБЩО

1 5005

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

събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м 

разстояние и натоварване

лв./бр. 5.00 5.00

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

дървета с бордова кола до 10 т- 1 курс
лв./км 16.00 16.00

3 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 8 000.00 8 000.00

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

на събрания материал
лв./дка 40.00 40.00 80.00

5 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 34.00 34.40 34.40 102.80

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 34.00 34.40 34.40 102.80

7 2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % -

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 0.00

ОБЩО:

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/м
2 800.00 800.00

АМ Черно море

Път І-9   " Кранево- Златни пясъци- Свети Константин-Варна- Бургас" от 

км 124+500 до км 170+200

 АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВАРНА

 Задание за РПМ - АПРИЛ, МАЙ, ЮНИ  2022 г.

НЕОБХОДИМИ ВИДОВЕ РАБОТИ



2 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/м
2 600.00 600.00

3 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
2 600.00 600.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % -

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

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 1200.00 1200.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 10000.00 10000.00

5 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 3000.00 2000.00 5000.00

6 анализ Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка лв./м
2 3000.00 2000.00 5000.00

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

на събрания материал
лв./дка 20.00 20.00 40.00

5008 Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 70.00 70.00 140.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 120.00 120.00

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

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

7 5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и 

паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 9.00 9.00

ОБЩО:

7 2018
Почистване на регули и настилка от кал, ръчно /с 

натоварване без транспорт/
лв./м

2 5000.00 5000.00

8 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 5000.00 5000.00

Път І-9   " Кранево- Златни пясъци- Свети Константин-Варна- Бургас" от 

км 83+200 до км 100+100



5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 34.00 34.00

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 16.00 16.00

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

на събрания материал
лв./дка 60.00 60.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 2000.00 2000.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 2000.00 2000.00

9 4026
Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и

всички, свързани с това присъщи разходи
лв./бр. 120.00 120.00

ОБЩО:

1 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 37.40 37.00 74.40

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 37.40 30.00 67.40

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

на събрания материал
лв./дка 8.00 8.00 16.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 40.00 40.00 80.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 5000.00 5000.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 5000.00 5000.00

3 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 4100.00 4100.00

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

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 1600.00 1600.00

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 800.00 800.00

6 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
2 120.00 120.00

ОБЩО:

Път III-2008     (Девня-Варна) кв. Повеляново - Езерово – Варна 



1 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

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 21.00 21.00 21.00 63.00

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

на събрания материал
лв./дка 40.00 40.00 80.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 50.00 50.00 100.00

5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

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

2 10000.00 10000.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 10000.00 10000.00

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 50.00

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 1200.00 1200.00

ОБЩО:

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 18.00 18.00 36.00

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

на събрания материал
лв./дка 10.00 25.00 35.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 900.00 900.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 900.00 900.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % -

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 10 200.00 10200.00

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 1 800.00 1800.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 35.00 35.00

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

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

III-904

Път II - 29  -   Варна-Аксаково-о.п. Добрич-Генерал Тошево-граница Румъния 

от км. 4+000 до км. 25+300



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

натоварване и превоз/.
лв./м 230.00 230.00

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 600.00 600.00

ОБЩО:

1 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 6 000.00 6 000.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 20.00 20.00 40.00

5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 6 000.00 6 000.00

3012 Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 7.00 7.00

ОБЩО:

1 2018
Почистване на регули и настилка от кал, ръчно /с 

натоварване без транспорт/
лв./м

2 800.00 800.00

2 2016
Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без 

натоварване и превоз/.
лв./м 300.00 300.00

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 800.00 800.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 4 000.00 4 000.00 8 000.00

5 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 10.00 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. 20.00 20.00

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

на събрания материал
лв./дка 20.00 20.00 40.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 50.00 50.00 100.00

7 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 55.00 55.00

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 55.00 55.00

ОБЩО:

Път III-9004      Варна - Белослав - Разделна - Падина – Житница - 

(Провадия-Дългопол) 

Път III-906     (Старо Оряхово -Обзор) - Дюлино-Оризаре-Каблешково-

(ок.п.Слънчев бряг -Бургас)



2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без

извозване)
лв./м

2

3000.00 3000.00

3 2007

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

доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички

свързани с това присъщи разходи.

лв/м
3 50.00 50.00

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

на събрания материал
лв./дка 2.00 2.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 34.00 34.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 9000.00 9000.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 12.00 6.00 18.00

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 2000.00 2000.00

ОБЩО:

                  ОБЩО УЧАСТЪК ВАРНА:

Път III-9042  (Долни Чифлик-Гроздьово)–Венелин-Садово-Бенковски



ДЕВНЯ

АПРИЛ МАЙ ЮНИ ОБЩО

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

на събрания материал
лв./дка 4.00 6.00 10.00

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

извозване на събрания материал
лв./дка 16.00 16.00 32.00

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 60.00

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

дървета с бордова кола до 10 т-5 курка на 10 км
лв./км 50.00 50.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 300.00 300.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 3 800.00 3800.00

ОБЩО:

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

извозване на събрания материал
лв./дка 30.00 30 60.00

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

на събрания материал
лв./дка 15.00 15 30.00

ОБЩО:

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

извозване на събрания материал
лв./дка 16.00 16.00 32.00

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

на събрания материал
лв./дка 2.00 2.00 4.00

5002 Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

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

2 1 000.00 1000.00

3012 Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м

3 3.00 3.00

ОБЩО:

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

извозване на събрания материал
лв./дка 50.00 50 100

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

на събрания материал
лв./дка 2.00 12 14

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 1500 1500

Път II-27   (ок.п. Шумен-Девня) Нови Пазар-Владимирово-ок.п. 

Добрич-Балчик-пристанище Балчик

Път III-2009     (Девня –Варна) – Чернево - Суворово 

Път ІІІ-208  (о.п. Шумен-Девня) – Провадия-Дългопол-Комунари-Дъскотна-Айтос 

от км 0+000 до км 6+600

Път III-2702     (Владимирово -ок.п.Добрич) Одринци– Ведрина – п.к. гара Оборище- 

Генерал Киселово – Вълчи дол – Щипско - Суворово



5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 80 80

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

дървета с бордова кола до 10 т-10 курка на 12 км
лв./км 120 120

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 550 550

ОБЩО:

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

на събрания материал
лв./дка 4.00 25.00 29.00

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

извозване на събрания материал
лв./дка 60.00 80.00 140.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 1 300.00 1 300.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 2 000.00 2 000.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 80.00 80.00

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

дървета с бордова кола до 10 т-7 курка на 15 км
лв./км 105.00 105.00

ОБЩО:

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

извозване на събрания материал
лв./дка 10.00 15 25

ОБЩО:

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

извозване на събрания материал
лв./дка 40.00 50 90

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

на събрания материал
лв./дка 16.00 16 32

ОБЩО:

1 5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

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

2 5 000.00 5000

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

извозване на събрания материал
лв./дка 20.00 20 40

Път III-207    (ок.п. Шумен-Девня)–Ветрино–Калоян–Векилски– 

Кочмар–Тервел–Алеково-(ок.п. Силистра -ок.п.Дулово)

Път III-2072  (Ветрино-Калоян) –Добротич-Михалич-Искър-Вълчи дол

Път III-2901 (Аксаково-о.п.Добрич) –Калиманци-Изгрев-Левски-Суворово-

Ветрино

Път III-9044   (Долни Чифлик-Гроздьово) –Дъбравино - Юнак- Синдел - 

Тръстиково –( Девня – Варна)

                  ОБЩО УЧАСТЪК ДЕВНЯ:



ПРОВАДИЯ

АПРИЛ МАЙ ЮНИ ОБЩО

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 5 000.00 5 000.00

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 800.00 800.00

8 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 800.00 800.00

9 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 1 500.00 1 500.00

2018
Почистване на регули и настилка от кал, ръчно /с 

натоварване без транспорт/
лв./м

2 1 000.00 500.00 1 500.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 2 500.00 1 100.00 3 600.00

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 1 500.00 900.00 2 400.00

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

на събрания материал
лв./дка 12.00 12.00 24.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 55.00 55.00 110.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 2 000.00 2 000.00 4 000.00

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 2 000.00 2 000.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 12.00 12.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. 

отпадъци, включително от площадки за краткотраен отдих 

от РПМ /едностранно/

лв./км 45.00 45.00 90.00

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 45.00 45.00 90.00

ОБЩО:

Път ІІІ-208  (о.п. Шумен-Девня) – Провадия-Дългопол-

Комунари-Дъскотна-Айтос от км 6+600 до км 51+100



1 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи
лв/м

3 10.00 10.00

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 1 000.00 1 000.00

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 1 200.00 1 200.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

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

на събрания материал
лв./дка 5.00 5.00 10.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 28.00 28.00 56.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 2 500.00 2 500.00

ОБЩО:

1 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 12.00 12.00

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 8 000.00 8 000.00

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 2 500.00 2 500.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране ) лв./м
2 5 000.00 5 000.00

5 5005
Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, вкл. 

събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м 

разстояние и натоварване

лв./бр. 10.00 10.00

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

дървета с бордова кола до 10 т - 3 курса лв./км 120.00 120.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

млада гора, без натоварване и транспорт (мулчиране ) лв./м
2 3 000.00 3 000.00

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

на събрания материал лв./дка 3.00 3.00 6.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал лв./дка 24.00 24.00 48.00

ОБЩО:

Път III-731   Радко Димитриево-Друмево-Черноок-Храброво-(Провадия-

Дългопол) 

Път III-2082     (Провадия-Дългопол)–Кривня - Равна - Неново–Косово – 

Марково – Кюлевча – Мадара



1 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 10.00 10.00

2 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. 10.00 10.00

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

дървета с бордова кола до 10 т - 2 курса
лв./км 40.00 40.00

4 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 3 000.00 2 000.00 5 000.00

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

на събрания материал
лв./дка 5.00 5.00 10.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 15.00 15.00 30.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 2 000.00 2 000.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 2 000.00 2 000.00

ОБЩО:

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 20 000.00 20 000.00

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 18 000.00 18 000.00

4 5005

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

събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 м 

разстояние и натоварване

лв./бр. 5.00 5.00

5 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и 

дървета с бордова кола до 10 т - 1 курс
лв./км 60.00 60.00

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

на събрания материал
лв./дка 5.00 5.00 10.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 28.00 28.00 56.00

2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % -

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв/м 3 000.00 1 500.00 4 500.00

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 1 300.00 700.00 2 000.00

Път III-904    I-9Старо Оряхово-Долни Чифлик-Гроздьово-Бозвелийско-

(Провадия-Дългопол)

Път III-7301     "Арковна - партизани"



5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) съгласно 

изискванията на Възложителя, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/

лв./бр. 25.00 25.00

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

дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 100.00 100.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 5 000.00 2 500.00 7 500.00

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 2 000.00 2 000.00

2001

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

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

свързани с това присъщи разходи.

лв/м
3 500.00 500.00

ОБЩО:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 6 000.00 6 000.00

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 2 100.00 2 100.00

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

на събрания материал
лв./дка 2.00 2.00 4.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 25.00 25.00 50.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 3 000.00 3 000.00

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/м
2 2 000.00 2 000.00

2 2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без 

извозване)
лв./м

2 5 000.00 5 000.00

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 1 800.00 1 800.00

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

на събрания материал
лв./дка 2.00 2.00 4.00

III-9004

Път III-2083  (Провадия-Дългопол)-Сава-Цонево-Гроздьово



5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 20.00 20.00 40.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 5 000.00 3 000.00 8 000.00

3012 Студено изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия и 

фракция под налягане и всички свързани с това разходи лв/м
3 9.00 9.00

ОБЩО:

2 5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, клони и 

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

2 5 000.00 3 000.00 8 000.00

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

на събрания материал
лв./дка 4.00 4.00 8.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 25.00 25.00 50.00

Участък след ЖП прелез с. Синдел

1009

Доставка, монтаж и демонтаж на ВОБД при изпълнение на

превантивен ремонт и/или по указание на Възложителя

(вкл.и изготвяне на проект за ВОБД)

лв./м 220.00 220.00

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на

транспорт (без извозване)
лв/м

3 30.00 30.00

2017

Превоз на излишни земни и скални маси от банкети, окопи,

водостоци, реголи, и други строителни отпадъци, вкл.

всички свързани с това присъщи разходи. От поз.

2004,3014,5002

лв./т/км 6 816.60 6 816.60

анализ Такса депо земна маса лв/м
3 30.00 30.00

анализ Такса депо строителни отпадъци лв/м
3 165.00 165.00

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/м
3 80.00 80.00

3001 Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, 

изкопаване, натоварване, съгласно указанията на 

Възложителя

лв/м
3 50.00 50.00

3014 Студено технологично/нивелетно фрезоване на 

асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително 

натоварване, извозване и депониране на фрезования 

материал и всички, свързани с това присъщи разходи.

лв/м
2 2 070.00 2 070.00

Път III-9044   (Долни Чифлик-Гроздьово) –Дъбравино - Юнак- Синдел - 

Тръстиково –( Девня – Варна) 



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 198.72 198.72

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 223.56 223.56

4001

Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС ЕN

1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. всички,

свързани с това присъщи разходи

лв./м 200.00 200.00

4048
Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, вкл.

всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 10.00 10.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината 

на разстояние до 30 м и складиране за извозване лв./м
2 150.00 150.00

анализ
Отстраняване /надробяване/ на изсечени храсти с дробилка

лв./м
2 150.00 150.00

0.00

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/м
3 239.00 239.00

4006

Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40,

вкл.изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон,

дренажна тръба Ф200 мм, дренажен материал, съгласно

указанията на Възложителя и всички, свързани с това

присъщи разходи

лв./м 50.00 50.00

4014
Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС ЕN 206-

1/08 и всички свързани с това присъщи разходи
лв./м

3 3.00 3.00

4052
Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. всички,

свързани с това присъщи разходи
лв./бр. 1.00 1.00

4027

Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна

канализация, отговарящи на БДС ЕN 124:2003 или

еквивалентен и всички свързани с това присъщи разходи.

лв./бр. 1.00 1.00

7318 Каменна фракция - 0 - 40 лв./м3 675.00 675.00

анализ Доставка и полагане на едроломен камък лв./10м3 9.60 9.60

2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на

транспорт (без извозване)
лв/м

3 336.00 336.00


