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СМЕТКА № 2 

ЗЕМНИ РАБОТИ 

Попълване на банкети -машинно, с материал 

на Възложителя, вкл. транспорт на материала,  

разстилане, уплътняване и всички свързани с 

това присъщи разходи.

Път I-1 от км 371+800 до км 378+000 150.00

Път II-19 от км 8+000 до км 21+500 150.00

Път ІІІ-198 от км 61+800 до км 68+610 100.00

СМЕТКА № 3 

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ 

НАСТИЛКИ

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

Път IIІ-1082 от км 4+300 до км 17+000 200.00

Път III-1972 от км 13+000 до км 17+400 200.00

Път ІІІ-198 от км 33+000 до км 51+100 100.00

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

Път IIІ-1082 от км 4+300 до км 29+400 500.00

Път III-1972 от км 13+000 до км 32+700 500.00

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 и всички, свързани с 

това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт

Път I-1  от км 366+500 до км 384+000 2000.00

Път IIІ-106 от км 0+000 до км 3+000 500.00

Път IIІ-198 от км 33+000 до км 51+100 500.000

Студено рециклиране на пътната настилка 

със средна дълбочина 30 см

Път I-1 от км 356+100 до км 426+000 650.00

Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205 150.00

№ по 

ред
Шифър Видове дейности Ед.мярка

Изпълнение за месеца

I. ТЕКУЩО ПОДДЪРЖАНЕ

1 2008 м
3 400.00

2 3003 м2 500.00

3 3004 м2 1000.00

4 3006 м2 3000.00

5 3009 м
2 10000.00



Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000 200.00

Студено изкърпване на пътни настилки с 

битумна емулсия и фракция под налягане

Път III-1901 от км 4+510 до км 6+100 15.00

Път III-1905 от км 10+000 до км 13+200 15.00

Път ІІІ-1007 от км 0+500 до км 2+000 30.00

Студено фрезоване на асфалтобетонна 

настилка с пътна фреза, включително 

натоварване, извозване и депониране на  

фрезования материал и всички, свързани с 

това присъщи разходи

Път I-1 от км 356+100 до км 426+000 50.00

Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205 15.00

Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000 15.00

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 

изискванията на Възложителя

Път I-1 от км 356+100 до км 426+000 650.00

Път III-1006 от км 2+050 до км 6+205 150.00

Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000 200.00

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

Път I-1 от км 356+100 до км 426+000 750.00

Път III-1006 от км 1+900 до км 6+100 200.00

Път III-1906 от км 50+000 до км 57+000 250.00

Обработка на  пукнатини и фуги в настилката 

с ширина над 3 мм. - машинно, чрез 

впръскващо устройство, под налягане с асф. 

паста, на основата на полимермодифициран 

битум, съгласно указанията на Възложителя

Път II-19 от км 40+000 до км 57+000 500.00

Път II-84 от км 67+000 до км 69+000 500.00

Път ІІІ-106 от км 3+000 до км5+000 500.00

СМЕТКА № 4 

ПОДДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТНИ 

СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

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.

Път I-1 от км 422+900 до км 422+930 30.00

Път ІІI-106 от км 2+500 до км 2+510 10.00

Път ІІI-198 от км 62+900 до км 62+910 10.00

5 3009 м
2 10000.00

6 3012 м3 60.00

7 3013 м3 80.00

8 3015 т 1000.00

9 3017 т 1200.00

10 3020 м 1500.00

11 4009 м 50.00



Поддържане на дилатационни фуги - 

почистване от инертни материали и 

антикорозионна обработка на металните 

елементи, и всички, свързани с това присъщи 

разходи, съгласно предписанията на 

производителя

Път I-1 от км 361+978 до км 362+023 /мост 

река Бистрица/
5.00

Път I-1 от км 369+619 до км 369+768 /мост 

река Струма/
5.00

1 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./м2 10,000.00 10,000.00

2 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

3 3019

Обработка на  пукнатини и фуги в настилката 

с ширина до 3 мм. - машинно, чрез 

впръскващо устройство, под налягане с 

битумна емулсия, на основата на 

полимермодифициран битум, съгласно 

указанията на Възложителя

лв./м 500.00 500.00

4 3002
Доставка и полагане на геомрежа с якост на 

опън 100 кN/m
лв./м2 9,000.00 9,000.00

5 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 2,100.00 2,100.00

6 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 1,300.00 1,300.00

7 2007

Попълване на банкети -машинно, с одобрен 

материал, вкл. доставка на материала,  

разстилане, уплътняване и всички свързани с 

това присъщи разходи.

лв./м3 400.00 400.00

8 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - 

машинно, с натоварване без транспорт.
лв./м3 550.00 550.00

II. ПРЕВАНТИВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТ ІІІ-1082 ОТ КМ 4+300 ДО КМ 6+300

12 4013 м 10.00


