
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:"АВТОМАГИСТРАЛИ"ЕАД

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА - № РД-38-15/30.09.2020 год.

АМ

клас

1 2 3 4 6 7

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. 0+000 до 19+800 9.00

1008 Охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата лв./км/ месец 0+000 до 19+800 65.628

1010 Извършване на периодичен оглед и отстраняване на обекти в обхвата на магистралата лв/месец/ км 0+000 до 19+800 65.528

ОБЩО СМЕТКА №1 лв

Сметка №2 - Земни роботи

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

транспорт)
лв/м 0+000 до 19+800 1500

ОБЩО СМЕТКА №2 лв 

Сметка №  3  -  Поддържане и ремонт на пътни настилки

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 0+000 до 19+800 1220.00

ОБЩО СМЕТКА №3 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 0+000 до 19+800 3000.00

ОБЕКТ: "Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на автомагистралните участъци АМ "Марица" от км. 0+000 до км. 19+800, 

включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на автомагистралата на територията на ОПУ - Стара Загора, стопанисвани от "АПИ"

№ 

по 

ред

Шифър Видове работа Ед. мярка

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА

ВИДОВЕ СМР И ДЕЙНОСТИ

АМ "Марица" от км. 0+000 до км. 19+800 и принадлежащите пътни връзки

за месец Април, Май, Юни 2022 год.

МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ

Общо 

количество



5007 Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал лв./дка 0+000 до 19+800 798.00

5009
Почистване, събиране и натоварване на твърди битови и др. отпадъци, включително от 

площадки за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/
лв./км 0+000 до 19+800 131.256

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

транспорт
лв./бр. 0+000 до 19+800 48.00

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

10 т
лв./км 0+000 до 19+800 1965.00

ОБЩО СМЕТКА №5 лв

Непредвидени - възстановителни дейности по текущо поддържане


