
от км до км

2004
Механизиран земен изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 850.00

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

натоварване и превоз/.
лв./м 280.00

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 3 500.00

2021
Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, 

без натоварване и превоз.
лв./м3 32.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки 

за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 2.50

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 3.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

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

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 10.00

3013

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 175.00

155+368 170+000

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"  -  ОБЛАСТНО ПЪТНО 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  ДЗЗД "Консорциум Габрово 19-24" - гр. Велико Търново

ОБЕКТ: ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-

РАЗБИВКА                                                                                                                                                                                                                                  

НА МЕСЕЧНО ЗАДАНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО 

(ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ)  НА 

РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ ГАБРОВО ПРЕЗ МЕСЕЦИ 

АПРИЛ ,  МАЙ  И  ЮНИ 2022 г.                                                                                                                                                                                                                                                                        

УЧАСТЪК   ГАБРОВО

мярка

Път I-5 "Граница В. Търново - Дряново - Габрово"

ДОГОВОР  № РД-37-7 /30.04.2020 г. ,  ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 93-01-

3516/10.06.2020 г.,                                                                                                                           

СПОРАЗУМЕНИЕ № 53-00-11455/08.11.2021 г. И ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 53-

количество

КМ положение шифър 

по 

догово

р

дейност



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 528.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) 

съгласно изискванията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи /без 

транспорт/

лв./бр. 6.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 600.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 6 400.00

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. 16.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 20.00

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки 

за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 2.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 1.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 35.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) 

съгласно изискванията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи /без 

транспорт/

лв./бр. 6.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 400.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 5 600.00

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. 12.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 7.00

133+565 144+900

155+368 170+000



5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 21.00

7107 Проектант-пътна част лв./час 17.00

Общо за път I-5:

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 600.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 6 400.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 21.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 17.00

12+621 14+888 4002

Доставка и полагане бет. бордюри 8/16, съгласно 

БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, 

вкл. всички, свързани с това присъщи разходи

лв./м 20.00

3020

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

лв./м 240.00

7107 Проектант-пътна част лв./час 17.00

Общо за път II - 44:

2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на 

Възложителя, вкл. транспорт на материала, 

разстилане, уплътняване и всички свързани с това 

присъщи разходи.

лв./м3 80.00

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

натоварване и превоз/.
лв./м 60.00

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 1 700.00

28+747 38+099

133+565 144+900

Пътно 

кръстовище с. 

Враниловци при 

км 20+825 /дясно/ 

и изход 

бензиностанция          

с. Янковци при   

км 21+912 /ляво/

Път III-552 "Трявна -  Габрово "

Път II-44 "Севлиево - Габрово " 

12+621

Пътно 

кръстовище при 

км 142+599 

/дясно/ - начало 

на път III - 5004 и 

км 141+394 /ляво/ 

- Донино

Обход Поповци

28+400



2021
Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, 

без натоварване и превоз.
лв./м3 25.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 400.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 000.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 6.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 14.00

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. 8.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 30.00

Общо за път III- 552:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 1 200.00

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 2 010.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 450.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 5.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 200.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 18.00

Общо за път III- 4402:

28+747 38+099

5+254

Път III-4402 "Горна Росица - Враниловци"

17+000

Път III-4403 "Габрово - Кози рог"



2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 2 400.00

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 1 700.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 1 000.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 10.00

3013

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 15.00

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 50.00

4045 Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. 

премахване на повредени и поставяне на нови 

тръби, без изкоп и възстановяване на насип

лв./м 4.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 30.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 000.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 4.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 30.00

Общо за път III- 4403:

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 8.00

4045

Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. 

премахване на повредени и поставяне на нови 

тръби, без изкоп и възстановяване на насип

лв./м 2.00

3001

Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, 

изкопаване, натоварване, сьгласно указанията на 

Възложителя

лв./м3 4.00

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 4.00

5+832 13+807

18+088

Път III-4404 "Габрово - Дебел дял - Гъбене" 

2+700

0+000 18+088



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 3.00

2004
Механизиран земен изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 6.00

2010

Направа машинен насип от подходящ материал на 

пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано 

от Възложителя и с материал на Възложитея, вкл. 

разстилане и уплътняване.

лв./м3 8.00

3013

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 10.00

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 34.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 8.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 8.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 000.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 16.00

Общо за път III- 4404:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 800.00

2008

Попълване на банкети -машинно, с материал на 

Възложителя, вкл. транспорт на материала, 

разстилане, уплътняване и всички свързани с това 

присъщи разходи.

лв./м3 70.00

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 1 400.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 300.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 8.00

20+87013+807

13+807

5+832 13+807

0+000 7+660

6+150

9+900 10+070

Път III-5002 "Донино - Велковци - Скалско"



5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 000.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 15.00

Общо за път III-5002:

2004
Механизиран земен изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 50.00

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

натоварване и превоз/.
лв./м 300.00

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 900.00

2020

Почистване на свлачища, срутища и паднали 

камъни от платното за движение - машинно, с 

натоварване /без раздробяване и без транспорт/.

лв./м3 80.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 250.00

4013

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

лв./м 60.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 400.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 5 600.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 13.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 25.00

2005 Механизиран скален изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)

лв./мЗ 8.00

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 25.00

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 3 960.00

2020

Почистване на свлачища, срутища и паднали 

камъни от платното за движение - машинно, с 

натоварване /без раздробяване и без транспорт/.

лв./м3 375.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 680.00

5007 Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

15+4150+000

15+415 20+124

0+000 7+660

Път III-5004 "/Дряново - Габрово/ - Рязковци - /Габрово/ - I-5"



12+400 13+000
Анали

з 19

Охрана на тунели и прилежащите им съоръжения в 

обхвата на пътя

1 

мес/тун

ел

3.00

7107 Проектант-пътна част лв./час 8.00

Общо за път III-5004:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 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 500.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 300.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 200.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 5.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 15.00

Общо за път III-5522:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 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 500.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 300.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 8.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 200.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 14.00

Общо за път III-5524:

0+000

Път III-5524 "/Орловци - Донино/ - Кметовци - Боженците"

Кръстовище  на 

път III – 5004  в 

района на                                      

кв. Чехлевци.

0+000 8+020

7+900

Път III-5522 "Габрово - Донино "

Път III-5006 "Габрово - Узана"



2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 1 600.00

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 3 750.00

2015 Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.

лв./м3 200.00

2030 Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.

лв./м 800.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 17.00

3013

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 158.00

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 480.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) 

съгласно изискванията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи /без 

транспорт/

лв./бр. 8.00

5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4000.00

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. 26.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 19.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 30.00

Общо за път III-5006:

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 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 500.00

5+628 21+380

Пътни връзки



2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 300.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 400.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 600.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 6.00

Общо за пътни връзки:

69+833 81+000 лв./мЗ 8.00

81+000 101+565 5.00

69+833 81+000 220.00

81+000 101+565 160.00

69+833 81+000 51.00

81+000 95+241 58.00

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 450.00

2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 170.00

5001

Оформяне короните на дърветата (над 20 год) 

съгласно изискванията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи /без 

транспорт/

лв./бр. 8.00

5005

Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 

см, вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал 

до 30 м разстояние и натоварване

лв./бр. 12.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

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

69+833 81+000 5.00

81+000 82+200 1.50

86+000 101+565 8.00

69+833 81+000 1.00

81+000 101+565 1.00

69+833 81+000 15.00

69+833 81+000

69+833 70+000

лв./бр.

Път I-4 "Граница Ловеч - о.п.Севлиево - граница В.Търново"

лв./км

лв./м

УЧАСТЪК   СЕВЛИЕВО

лв./км

лв./мЗ

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

натоварване и превоз/.

2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. 

механизирано, с ръчно оформяне под 

ограничителните системи, включително всички 

свързани с това присъщи разходи /без транспорт/

5012

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т

Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт

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.

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки 

за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/



81+000 101+565 25.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 2 100.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 7 100.00

3013

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 10.00

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 39.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 600.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 5 800.00

69+833 81+000 9.00

81+000 101+565 17.00

69+833 81+000 35.00

81+000 101+565 52.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 200.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

Общо за път I-4:

5+000 8+510 2.50

8+510 12+621 4.00

99+500

лв./м2 600.00

81+000 101+565

99+200

лв./км5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т

81+000

лв./дка
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал

Път II - 44 "/о.п.Севлиево-В.Търново/ - Севлиево - Драгановци - о.п. Поповци -  Габрово "

69+833

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка

5008

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

Пътен възел 

"ДЕТЕЛИНА"

5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки 

за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км

8+510 12+621

5002



5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 800.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 1.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 1.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 1.00

5+000 8+510 15.00

8+510 12+621 30.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 7.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 5.40

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 900.00

0+000 1+000 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.50

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.80

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 6.80

Общо за път II-44:

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 6.00

3013

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 18.00

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 60.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

8+510 12+621

5002

при км 9+492 

/ляво/

при км 11+814 

/дясно/

Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км

при км 

10+327/ляво/

300.00

4+987 8+510

0+000           

5+000

1+000                     

8+510

5013

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2

46+177 56+344

8+510 12+621

Път III-401 "Граница Ловеч - /Кормянско - Малки  Вършец/"



5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 000.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 1.50

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 13.00

Общо за път III-401:

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 170.00

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 670.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 18.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 5 700.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 32.00

3013

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 34.00

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 130.00

Общо за път III-403:

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 180.00

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 473.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 6.00

5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 
лв./м2 1 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 200.00

3+700 5+200

11+000 19+000

26+6850+000

10+000

Път III-404 "/ О.п. Севлиево - В. Търново/- Богатово - Севлиево - граница Ловеч"

46+177 56+344

Път III- 403 /О.п.Севлиево-В.Търново/ - Кормянско - Малки Вършец - Крамолин - граница В.Търново  

12+000

30+930

10+000



5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.30

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 42.00

Общо за път III-404:

5+000 6+000 2016
Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без 

натоварване и превоз/.
лв./м 10.00

2+000 3+000 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 830.00

3013

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 15.00

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 45.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 2 150.00

4+000 6+000 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 1.00

0+000 3+000 6.00

4+000 7+160 6.00

Общо за път III-405:

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 2.00

3013

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 12.00

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 35.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 650.00

10+000

лв./дка

0+000 7+160

0+000

Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал

1+750

Път III-406 "(о.п Севлиево-В.Търново) - Севлиево - Дряново"

30+930

Път III-405 "/О.п. Севлиево - В. Търново/- Добромирка - граница В. Търново"

6+000 7+160

5008



5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 850.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.50

Общо за път III-406

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 12.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 000.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 11.00

3013

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 28.00

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 85.00

Общо за път III-3011

2006
Машинно подравняване на банкети, с натоварване 

(без извозване)
лв./м2 1 500.00

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 160.00

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 1 820.00

7+000 13+701 2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. 

механизирано, с ръчно оформяне под 

ограничителните системи, включително всички 

свързани с това присъщи разходи /без транспорт/

лв./мЗ 130.00

1+000 13+701 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 9.00

3013

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 39.00

11+2009+000

Път III-3011 "Граница Лoвеч - Крамолин - граница В. Търново"

21+00016+856

0+000 1+750

20+000 22+000

Път III-4041 "Севлиево - Скалско - Геша - Дряново"

13+7013+000



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 124.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 700.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 400.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 23.00

Общо за път III-4041:

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 52.27

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 238.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 3.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 750.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 2 250.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 0.50

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 4.00

Общо за път III-4402:

2004
Механизиран земен изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 38.00

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 42.00

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 386.00

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 6.00

3013

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 20.00

11+2009+000

2+682

26+5944+766

Път III-6072 "Граница Ловеч -Стоките - Батошево - /Горна Росица - Гъбене/"

5+2540+000

1+155

Път III-4402 "/Севлиево-Драгановци/ - Горна Росица - Гъбене - Райновци - Враниловци "

0+000

13+701



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 55.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 950.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 5 400.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 6.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 18.00

Общо за път III-6072:

123+699 126+227 2002

Тънък изкоп с дълбочина до 0,50 м. в з.п. 

механизирано, с ръчно оформяне под 

ограничителните системи, включително всички 

свързани с това присъщи разходи /без транспорт/

лв./мЗ 217.00

116+150 125+700 2004
Механизиран земен изкоп, включително 

натоварване на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 120.00

118+150 125+700 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 130.00

118+150 126+227 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 982.00

3013

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 29.00

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 85.00

0.40

115+300 126+200 11.00

129+300 133+200 4.00

5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 1.00

5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 60.00

5009

при км 118+843 

/ляво/

УЧАСТЪК   ДРЯНОВО

лв./км

при км 118+843 

/ляво/

Път I-5/Е-85 "Граница  В.Търново - Дряново"

26+5944+766

126+000

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки 

за краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

121+000



116+000 126+000 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 1.00

121+024 125+211 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 600.00

129+490 131+800 5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 800.00

116+162 126+227

129+395 133+387

115+300 125+900

129+491 133+185

Общо за път I-5:

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 1.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 14.00

62+500 71+500 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 850.00

62+500 71+100 5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 850.00

Общо за път III-303:

1+800 10+480 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 4.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 600.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 700.00

1+750 3+686

6+000 10+487

Общо за път III-406:

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 280.00

10+2006+100

лв./дка5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал

Път III - 303 "Граница  В.Търново - Керека - /Дряново-Гостилица/"

Път III-406 "/О.п.Севлиево-В.Търново/ - /Севлиево-Янтра/ "

Път III-609 "Трявна - Царева ливада - Дряново - Гостилица - Буря  - /III - 406/" 

5007

62+500

60+00058+000

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал

32.00
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал

лв./дка 10.00

лв./дка

27.00

71+221



3013

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 23.00

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 75.00

55+200 62+700 5.00

65+250 82+578 4.00

55+200 62+700 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 000.00

55+287 62+714 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

54+647 62+714 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 13.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 600.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 400.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

Общо за път III- 609:

13+701 31+600 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 4.00

3013

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 18.00

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 50.00

13+700 30+000

3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

60+00058+000

лв./м3

Път III-4041 "Севлиево - Янтра - Скалско - Геша"

66+700 82+350



5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 700.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 2 300.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 4.00

5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 29.00

Общо за път III-4041:

11+080 16+320 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 3.00

5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 450.00

5003
Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 1 550.00

10+300 15+866 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 10.00

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 66.00

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 130.00

Общо за път III-5002:

6+660 15+100 3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 4.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 4 500.00

6+660 15+090 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 16.00

Общо за път III-5502:

7+660

13+700 30+000

6+700 15+120

12+729

Път III -5502 "Граница В. Търново - Ганчовец - Дряново"

15+040

16+200

Път III-5002   "Велковци - Скалско - Славейково - Гостилица " 



5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1200.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 2500.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 3.00

Общо за път III-552:

2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3 70.00

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 552.00

27+500 31+200 250.00

35+000 36+500 120.00

27+500 31+200

35+000 36+500

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./м2 220.00

3005

Изкърпване на единични дупки и деформации на 

настилката с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 

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 разходи, в т.ч. и 

транспорт

лв./м2 110.00

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./м2 400.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 1000.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3000.00

31+250

2 187.00

27+000 36+500

Превоз на излишни земни и скални маси от 

банкети, окопи, водостоци, реголи, и други 

строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи.

2017

Път III-609 "Граница Стара Загора - Кръстец - Плачковци - Трявна - Царева ливада - Дряново"  

32+000 34+000

Път III-552 "Трявна - Габрово "

Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м3

УЧАСТЪК   ТРЯВНА

23+558 28+747

лв./т/км

2015

27+100



3012

Студено изкърпване на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани 

с това разходи

лв./м3 10.00

5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 800.00

5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 3 200.00

5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 2.00

Общо за път III- 609:

 Зимно поддържане и ремонтно - възстановителни 

работи при аварийни ситуации

48+030 54+647


