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Аварийно-възстановителни дейности по текущо поддържане лв

Сметка №1-Организационни мероприятия

ОБЩО СМЕТКА №1 лв

Сметка №2 - Земни работи

1 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/мЗ 1450.00 1450.00

3 2003
Ръчен изкоп, включително всички свързани с това присъщи разходи 

(без транспорт).
лв/мЗ 64.00 64.00

4 2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт (без 

извозване).
лв/мЗ 691.00 691.00

6 2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване). лв/м2 76890.00 60389.00 137279.00

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ред

Шифър Видове работи Ед.   мярка

Обект : Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища по 

обособени позиции на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.19, ал.1, т.1 от Закона за пътищата, за Обособена позиция № 

ОБОБЩЕНО  ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОДДЪРЖАНЕТО (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ 

РАБОТИ)  НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУ СЛИВЕН ПРЕЗ МЕСЕЦ  АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022 г.

Договор № РД -38-9/31.03.2020 г. 
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 11 12 13 14 15

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ред

Шифър Видове работи Ед.   мярка

7 2007

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

материала,разстилане, уплътняване и всички свързани с това присъщи 

разходи.

лв/м3 150.00 930.00 1080.00

9 2009

Направа машинен насип от подходящ  материал на пластове за ремонт 

на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя и с материал, вкл. 

разстилане и уплътняване.

лв/мЗ 45.00 45.00

12 2012
Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и 

превоз.
лв/м 25.00 25.00

13 2013
Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - машинно, със 

специализирана техника.
лв/м 40.00 40.00

15 2015
Почстване на окопи с профилна кофа - машинно, с натоварване без 

транспорт.
лв/м3 1282.00 4875.85 6157.85

17 2017

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

регули, и други строителни отпадъци, вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи.

лв/т/км 19372.00 23174.56 42546.56

19 2019
Почистване на регули и настилка от кал - машинно (с натоварване без 

транспорт)
лв/м2 2205.00 2205.00

21 2021
Почистване втоци и оттоци на водостоци ръчно, без натоварване и 

превоз
лв/м3 30.00 30.00

22 2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50% - ръчно (с 

натоварване без транспорт)
лв/м 2720.00 1000.00 3720.00

25 2025

Попълване на банкети - ръчно, с материал на Възложителя, вкл. 

транспорт на материала, разстилане, уплътняване и всички свързани с 

това присъщи разходи.

лв/м3 15.00 15.00

26 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 присъщи 

разходи

лв/м3 15.00 15.00

ОБЩО СМЕТКА №2 лв

1 3001
Разваляне на съществуваща настилка, вкл. Рязане, изкопаване, 

натоварване, сьгласно указанията на Възложителя 
лв/м3 2.00 2.00

5 3005

Изкърпване на един дупки и деформации на настилката с плътна  асф. 

смес - с дебелина 6 до 8 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 8.35 8.35

Сметка №3 - Поддръжане и ремонт на пътни настилки
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 11 12 13 14 15

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ред

Шифър Видове работи Ед.   мярка

7 3007

Изкърпване на дупки 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 присъщи разходи,/ в т.ч. и 

транспорт.

лв/м2 3000.00 7000.00 10000.00

12 3012
Студено изкърпване на пътни настилки с  битумна емулсия  и фракция 

под налягане  и всички свързани с това присъщи разходи
лв/м3 3.00 5.00 8.000

13 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 199.86 199.86

15 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 170.48 0.96 171.44

17 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 317.68 1.44 319.12

18 3018

Доставка и полагане на битумизирана основа, с различна дебелина и 

ширина, с минимална степен на уплътняване 97%, вкл. подготовка на 

основата, направа на битумен разлив и всички свързани с това разходи, 

вкл. транспорт, съгласно изскванията на Възложителя.

лв/т 2.40 2.40

19 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 170.00 170.00

25 3025 Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 за износващ пласт
лв/тон 

асф.смес
170.48 0.96 171.44

ОБЩО СМЕТКА №3 лв

14 4014
Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08  и 

всички, свързани с това присъщи разходи.
лв/м3 1.08 1.08

Сметка № 4 Поддръжане и ремонт пътни съоръжения и техните 

принадлежности
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 11 12 13 14 15

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ред

Шифър Видове работи Ед.   мярка

15 4015

Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни 

стени, фундаменти и устои и всички необходими материали /без кофраж 

и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи.

лв/м3 1.50 1.50

17 4017
Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, свързани с това присъщи 

разходи.
лв/м3 0.25 0.25

27 4027

Доставка и монтаж на  решетки  за дъждоприемна канализация, 

отговарящи на БДС ЕN 124:2003 или еквивалентни  и всички свързани с 

това присъщи разходи.

лв/бр. 8.00 8.00

33 4033
Двукратно обмазване с битумен грунд и топло битумно лепило на 

бетонови повърхност подлежащи на закриване.
лв/м2 7.53 7.53

36 4036 Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи. лв/м3 0.50 0.50

40 4040 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600 лв/м 3.00 3.00

72 4072 Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ ф 200 лв/м 156.00 156.00

ОБЩО СМЕТКА №4 лв

1 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

2 5002
Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на дървесината на 

разстояние до 30 м и складиране за извозване.
лв/м2 38710.00 90025.00 88698.00 217433.00

7 5007
Косене на тревни площи  (ръчно) със събиране и извозване на събрания 

материал.
лв/дка. 19.21 36.14 31.00 86.35

8 5008
Косене на тревни площи  (машинно) със събиране и извозване на 

събрания материал.
лв/дка. 179.30 209.09 247.14 635.53

9 5009
Почистване, събиране на твърди битови и др. отпадъци, включително от 

площадки за краткотраен отдих от РПМ (едностранно)
лв/км 51.60 116.90 85.10 253.60

12 5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни отбивки и паркинги, с 

натоварване без транспорт
лв/бр. 34.00 58.00 8.00 100.00

13 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени храсти и дърветас 

бордова кола до 10 т
лв/км 911.00 1239.00 780.00 2930.00

ОБЩО СМЕТКА №5 лв

ОБЩО СМЕТКА №6 лв

Сметка №7 - Работна ръка/механизация/материали/

 Сметка №5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

Сметка №6 - Зимно поддържане
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клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 11 12 13 14 15

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ред

Шифър Видове работи Ед.   мярка

ОБЩО Сметка 7:

ОБЩО СМЕТКА №8

Аварийно-възстановителни дейности по текущо поддържане

Сметка № 8 -Допълнителни работи
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