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Сметка № 1 - Организационни мероприятия

ОБЩО СМЕТКА № 1 лв

Сметка № 2 - Земни работи

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

Предмет : Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на 

Републиканските пътища  на територията на ОПУ Ловеч, стопанисвани от АПИ

ОБОБЩЕНО ЗАДАНИЕ 

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

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ)  НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОПУЛОВЕЧ

ПРЕЗ МЕСЕЦИТЕ АПРИЛ, МАЙ И ЮНИ 2022 год.

Договор № РД-38-13/29.11.2019г.
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

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 687.00 574.00 1261.00

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 500.00 1017.00 476.00 1993.00

2003
Ръчен изкоп, включително всички свързани с това 

присъщи разходи /без транспорт/
лв./мЗ 5.50 5.50

2 2004
Механизиран земен изкоп, включително натоварване 

на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 9.00 850.00 1269.00 2128.00

2005
Механизиран скален изкоп, включително натоварване 

на транспорт (без извозване)
лв./мЗ 189.00 189.00

3 2006 Машинно подравняване на банкети, с натоварване (без извозване)лв./м2 13000.00 42000.00 50800.00 105800.00

2007

Попълване на банкети -машинно, с одобрен материал, 

вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване 

и всички свързани с това присъщи разходи.

лв./мЗ 40.00 40.00

4 2009

Направа машинен насип от подходящ материал на 

пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от 

Възложителя и с одобрен от него материал, вкл. 

разстилане и уплътняване.

лв./мЗ 10.00 454.20 464.20

6 2015
Почистване на окопи с профилна кофа - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./мЗ 1740.00 1740.00

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

натоварване и превоз/.
лв./м 450.00 450.00

7 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 6000.00 17100.00 18904.00 42004.00

2018
Почистване на регули и настилка от кал - ръчно /без 

натоварване и транспорт/
лв./м2 2000.00 2000.00

2019
Почистване на регули и настилка от кал, машинно /с 

натоварване без транспорт/
лв./м2 2000.00 2000.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

8 2020

Почистване на свлачища, срутища и паднали камъни 

от платното за движение - машинно, с натоварване 

/без раздробяване и без транспорт/.

лв./мЗ 45.00 45.00

9 2022
Почистване на облицовани окопи, запълнени до 50 % - 

ръчно /с натоварване без транспорт/.
лв./м 3000.00 1212.00 2042.00 6254.00

2025

Попълване на банкети -ръчно, с материал на 

Възложителя, вкл. транспорт на материала, 

разстилане, уплътняване и всички свързани с това 

присъщи разходи.

лв./мЗ 40.00 40.00

2028

Обрушване на скатове по алпийски способ, 

натоварване и транспорт на скалния материал на 

разстояние до 5 км., вкл. всички свързани с това 

присъщи разходи.

лв./мЗ 130.00 15.00 145.00

10 2030
Почистване на облицовачни окопи - машинно, с 

натоварване без транспорт.
лв./м 2827.00 4181.00 7008.00

ОБЩО СМЕТКА № 2 лв

11 3001

Разваляне на съществуваща настилка, вкл. рязане, 

изкопаване, натоварване, съгласно указанията на 

Възложителя

лв./мЗ 4.00 62.00 66.00

3002 Доставка и полагане на геомрежа с якост на опън 100 kN/шлв./м2 0.00

3003

Изкърпваш 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

лв./м2 345.00 345.00

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

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

3004

Изкърпваш 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 356.00 356.00

3005

Изкърпваш 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 0.00

12 3006

Изкърпваш 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
2 230.00 350.00 2640.00 3220.00

13 3007

Изкърпваш 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 2120.00 2080.00 4200.00

3008

Изкърпваш на настилката със студена асф. смес - 

ръчно, /оформяне, почистване, обмазване с битумна 

емулсия, полагане и всички, свързани с това разходи, 

в т.ч. и транспорт/

лв./т 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

3009
Студено рециклиране на пътната настилка със средна 

дълбочина 30 см и всички свързани с това разходи
лв./м2 0.00

3010
Студено рециклиране на пътната настилка със средна 

дълбочина 25 см и всички свързани с това разходи
лв./м2 0.00

3011
Студено рециклиране на пътната настилка със средна 

дълбочина 20 см и всички свързани с това разходи
лв./м2 0.00

14 3012

Студено изкърпваш на пътни настилки с битумна 

емулсия и фракция под налягане и всички свързани с 

това разходи

лв./мЗ 12.00 12.00 216.00 240.00

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./мЗ 40.00 40.00

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./м2 6550.00 6550.00

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 150.00 931.66 1081.66

3016

Машинно полагане на плътна асф.смес тип В1 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

лв./т 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

16 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 31.00 34.00

3018

Доставка и полагане на битуминизирана основа, с 

различна дебелина и ширина, с минимална степен на 

уплатняване 97 %, вкл. Подготовка на основата, 

направа на битумен разлив и всички свързани с това 

разходи, вкл.транспорт, съгласно изискванията на 

Възложителя

лв./т 0.00

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 0.00

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 0.00

3021 Ремонт на паважна настилка лв./м2 0.00

17 3022

Полагане на тънкослойно покритие върху 

асфалтобетонова настилка и всички свързани с това 

разходи

лв./м2 2000.00 4300.00 6300.00

3023
Добавка за вискозен пътен битум 50/70, повишаващ 

температурата на омекване

лв./тон 

асф.сме

с

0.00

3024
Полимер за производство на категория ПмБ 25/55-55 

за долен пласт на покритието (биндер)

лв./тон 

асф.сме

с

0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

3025
Полимер за производство на категория ПмБ 45/80-65 

за износващ пласт

лв./тон 

асф.сме

с

0.00

ОБЩО СМЕТКА № 3 лв

4001

Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно 

БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

18 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 0.00

4003

Доставка и полагане бет. бордюри 15/25, съгласно 

БДС EN 1340 2005 и указанията на Възложителя, вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

19 4004

Доставка и полагане бет. улеи - 40/50 , съгласно БДС 

11483-73 и указанията на Възложителя, вкл. всички, 

свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

4005

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

вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен 

бетон, дренажна тръба Ф100мм, дренажен материал, 

съгласно указанията на Възложителя и всички, 

свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

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 0.00

Сметка № 4 - Поддържане и ремонт на пътни съоръжения 

и техните принадлежности
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4007
Ремонт облицован окоп, вкл. подмяна на повредени 

плочи и всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4008

Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 

за облицовка на отводнителни окопи и всички, 

свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

4009

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.

лв./м 0.00

4010

Боядисване на портални рамки, включително 

почистване на корозиралите повърхности, нанасяне 

на грунд, и два пласта боя и всички свързани с това 

присъщи разходи

лв./м
2 0.00

4011

Облицовка с едроломен камък на цим р-р Ml 5 (БДС 

EN 998-2), радие при водостоци и всички, свързани с 

това присъщи разходи

лв./м 0.00

20 4012
Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, 

свързани с това присъщи разходи
лв./м

2 38.00 38.00

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 0.00

4014

Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС 

EN 206-1/08 и всички свързани с това присъщи 

разходи

лв./м 0.00

21 4015

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

и всички необходими материали /без кофраж и 

армировка/ и всички свързани с това присъщи 

разходи

лв./м 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4016

Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 

и всички необходими материали /без кофраж и 

армировка/ и всички свързани с това присъщи 

разходи

лв./м
3 2.00 2.00

22 4017
Доставка и полагане на бетон 25/30 и всички, 

свързани с това присъщи разходи
лв./м

3 1.50 1.50

4018

Излят на място бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 

2008 с гарантирана водоплътност W= 0.8, 

мразоустойчивост F=150 за тротоари

лв./м
3 6.50 6.50

4019

Излят на място бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 

2008 с гарантирана водоплътност W= 0.8, 

мразоустойчивост F=150 , суулфатоустойчивост ХС4

лв./м
3 0.00

4020
Направа на торкрет- два пласта с дебелина на един 

пласт 4 см. и армираща заварена мрежа
лв./м

2 0.00

4021

Циментова замазка на стоманоб. конструкции на 

съоръженията и всички, свързани с това присъщи 

разходи

лв./м 0.00

4022
Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 

4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана
лв./т 0.00

4023

Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 

4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с 

това присъщи разходи

лв./т 0.16 0.16

4024

Доставка и монтаж на армировка клас В500 В(БДС 

4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с 

това присъщи разходи

лв./т 0.08 0.08

4025

Почистване, нанасяне защитно покритие и 

консервиране на стоманени ролкови и тангенциални 

лагери и всички, свързани с това присъщи разходи

лв./бр. 0.00

4026
Отпушване на шахти и отводнителни тръби на пътя и 

всички, свързани с това присъщи разходи
лв./бр. 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4027

Доставка и монтаж на решетки за дъждоприемна 

канализация, отговарящи на БДС EN 124:2003 или 

еквивалентен  и всички свързани с това присъщи 

разходи.

лв./бр. 3.00 3.00

4028

Доставка и монтаж на комплект капак за РШ, 

отговарящи на БДС EN 124:2003 или еквивалентен, 

бетон 20/25-БДС EN 206-1/08 с добавки за бързо 

втвърдяване и достигане на максимална зрелост и 

всички свързани с това присъщи разходи

лв./бр. 0.00

4029
Демонтаж на гривна и капак на РШ, монтаж на нова 

саморегулираща се и всички свързани с това разходи
лв./бр. 0.00

4030
Повдигане решетки за дъждоприемна канализация и 

всички, свързани с това присъщи разходи
лв./бр. 0.00

4031
Повдигане капаци на РШ и всички, свързани с това 

присъщи разходи
лв./бр. 0.00

4032
Доставка и полагане на хидроизолация върху пътната 

плоча и всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4033

Двукратно обмазване с битумен грунд и топло 

битумно лепило на бетонови повърхности подлежащи 

на закриване

лв./м
2 10.00 10.00

4034
Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка 

и всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4035

Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с 

различна дебелина и всички, свързани с това 

присъщи разходи

лв./м
3 0.00

4036
Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това 

присъщи разходи
лв./м 15.00 15.00

4037 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200 лв./м 0.00

4038 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400 лв./м 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4039 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 500 лв./м 0.00

4040 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 600 лв./м 0.00

4041 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 800 лв./м 0.00

4042 Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 1000 лв./м 0.00

4043
Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови 

елементи 2/2 м
лв./бр. 0.00

4044

Ремонт на тръбни водостоци до Ф 800, вкл. 

премахване на повредени и поставяне на нови тръби, 

без изкоп и възстановяване на насип

лв./м 0.00

4045

Ремонт на тръбни водостоци Ф 1000, вкл. премахване 

на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и 

възстановяване на насип

лв./м 0.00

4046

Ремонт на тръбни водостоци от Ф 1000 до Ф1500, 

вкл. премахване на повредени и поставяне на нови 

тръби, без изкоп и възстановяване на насип

лв./м 0.00

4047
Разваляне на съществуващи водостоци и всички, 

свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4048
Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф500, 

вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4049
Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър Ф800, 

вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 12.00 12.00

4050
Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 

Ф1000, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи
лв./м 0.00

4051

Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър от 

Ф1000 до Ф1500, вкл. всички, свързани с това 

присъщи разходи

лв./м 0.00

4052
Изграждане на ревизионни шахти за дренаж вкл. 

всички, свързани с това присъщи разходи
лв./бр. 2.00 2.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4053

Разваляне на каменна зидария от съоръжения, 

натоварване и превоз на депо, и вс. свързани с това 

разходи

лв./м
3 0.00

4054
Почистване на каменна зидария посредством 

хидробластиране
лв./м 0.00

4055

Локално възстановяване на каменна зидария на 

циментов разтвор при съоръжения, вкл.всички 

свързани с това присъщи разходи

лв./м 0.00

4056
Фугиране на каменна зидария на съоръженя, включ. 

всички свързани с това присъщи разходи
лв./м

2 0.00

4057
Доставка и полагане на чугунени отводнители с 

диаметър до 150 мм
лв./м 0.00

4058
Доставка и полагане на стоманени тръби ф150 за 

удължаване на отводнители
лв./м 0.00

4059
Анкериране и замонолитване на дюбели N10 в 

каменната зидария с двукомпонентна смола
лв./бр. 56.00 56.00

4060
Възстановяване насипи около устои и всички 

свързани с това присъщи разходи
лв./м

3 4.00 4.00

4061

Подмяна на повредени или счупени плочи за 

облицовка на конуси и откоси при съоръжения и 

всички свързани с това присъщи разходи

лв./м
2 0.00

4062
Ремонт на дилатационни фуги - открит тип, 

включително добавяне на отводнителен улей.
лв./м 0.00

4063
Почистване и нанасяне на защитно покритие на 

оголена армировка на съоръжения
лв./м 0.00

4064

Покриване на видима армировка с подходящи 

саниращи средства, вкл. струйна обработка с пясък 

или водно бластиране, почистване и всички свързани 

с това присъщи разходи

лв./м
2 0.00

4065
Ремонт на плочест водосток с отвор до 2 м и всички 

свързани с това разходи
лв./м 0.00

4066
Ремонт на плочест водосток с отвор от 2 до 5 м и 

всички свързани с това разходи
лв./м 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

4067

Доставка и полагане на габиони 100/100/200, 

запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща 

зърнометрия, съгласно указанията на Възложителя и 

всички, свързани с това присъщи разходи

лв./бр. 20.00 20.00

4068
Доставка и полагане на телени предпазни мрежи с 

дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси
лв./м

2 0.00

4069

Доставка и монтаж на дилатационни фуги "закрит 

тип" с обща дилатация до 20мм съгл. ТС, 

включително всички свързани с това разходи.

лв./м 0.00

4070

Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит 

тип" с обща дилатация до ЮОмм съгл. ТС, 

включително всички свързани с това разходи.

лв./м 0.00

4071

Доставка и монтаж на дилатационни фуги "открит 

тип" с обща дилатация до 160мм съгл. ТС, 

включително всички свързани с това разходи.

лв./м 0.00

4072
Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ 

ф 200
лв./м 40 40.00

4073
Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ 

ф 500
лв./м 0.00

4074
Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ 

ф 600
лв./м 0.00

4075
Доставка и монтаж на гофрирани тръби /полиетилен/ 

ф 800
лв./м 0.00

4076

Доставка и полагане на едроломен камък за 

укрепване на пътни откоси и всички свързани с това 

разходи

лв./мЗ 0.00

ОБЩО СМЕТКА № 4 лв

23 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 50.00 228.00 298.00

 Сметка № 5 - Озеленяване и ландшафтно оформяне

Page 13



I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

24 5002

Изсичане на храсти и млада гора с пренасяне на 

дървесината на разстояние до 30 м и складиране за 

извозване

лв./м2 21780.00 14000.00 52150.00 87930.00

25 5003

Механизирано изсичане и надробяване на храсти, 

клони и млада гора, без натоварване и транспорт 

(мулчиране )

лв./м2 50820.00 17000.00 126850.00 194670.00

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. 3.00 20.00 55.00 78.00

5005

Отсичане на единични дървета с диаметър над 30 см, 

вкл. събиране, изнасяне на изсечения материал до 30 

м разстояние и натоварване

лв./бр. 10.00 49.00 59.00

26 5006

Обработка с химически препарати, ограничаващи 

нежелателния растеж на някои растителни видове - 

Аморфа, Трънки, Айлант и др. по указания на 

Възложителя

лв./дка 8.00 12.00 20.00

27 5007
Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 158.000 128.000 48.000 334.000

28 5008
Косене на тревни площи (машинно) със събиране и 

извозване на събрания материал
лв./дка 214.000 183.000 654.450 1051.450

29 5009

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци, включително от площадки за 

краткотраен отдих от РПМ /едностранно/

лв./км 138.572 113.594 26.800 278.966

5010

Почистване, събиране и натоварване на твърди 

битови и др. отпадъци в участък до 5 км преди ГКПП 

/едностранно/

лв./бр. 

почист

ване

0.00

5011 Доставка и монтаж на бетонов съд за смет (Ф1000 ) лв./бр. 0.00

30 5012
Почистване на съдовете за смет на крайпътни 

отбивки и паркинги, с натоварване без транспорт
лв./бр. 69.00 15.00 84.00

31 5013
Превоз на твърди битови и др. отпадъци, изсечени 

храсти и дървета с бордова кола до 10 т
лв./км 630.00 260.00 340.00 1230.00

ОБЩО СМЕТКА № 5 лв

Сметка № 6 - Зимно поддържане
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

6001
І 

ва
 степен и ниво на зимно поддържане "А"- 

планински
лв./км 0.000 1.00

6002
І 

ва
 степен и ниво на зимно поддържане "А" - 

равнинен
лв./км 0.000 1.00

6003
І 

ва
 или ІІ 

ра
 степен и ниво на зимно поддържане "Б" - 

планински
лв./км 0.000 1.00

6004
І 

ва
 или ІІ 

ра
 степен и ниво на зимно поддържане "Б" - 

равнинен
лв./км 0.000 1.00

1 6005
І 

ва
 или ІІ 

ра
 степен и ниво на зимно поддържане "В" - 

планински
лв./км 0.000

6006
І 

ва
 или ІІ 

ра
 степен и ниво на зимно поддържане "В" - 

равнинен
лв./км 0.000 1.00

6007
ІІІ 

та
 степен и ниво на зимно поддържане "Г" - 

планински
лв./км 0.000 1.00

6008
ІІІ 

та
 степен и ниво на зимно поддържане "Г" - 

равнинен
лв./км 0.000 1.00

6009
Изтегляне на аварирали автомобили от пътното 

платно до 500 м, при зимни условия
лв./бр. 0.00

6010

Натоварване и извозване на сняг на разстояние до 5 

км в границите на урбанизираните територии за 

населени места с население до 100 000 жители

лв./мЗ 0.00

ОБЩО СМЕТКА № 6 лв

Сметка № 7100 - Работна ръка

7101 Пътен работник лв./час 0.00

7102 Бояджия лв./час 0.00

7103 Заварчик лв./час 0.00

7104 Оператор на пневматична машина лв./час 0.00

7105 Геодезист лв./час 0.00

7106 Геолог лв./час 0.00

7107 Проектант-пътна част лв./час 0.00

7108 Проектант-пътни съоръжения лв./час 0.00

Сметка № 7 - Работна ръка/механизация/материали/
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

7109 Електротехник лв./час 0.00

ОБЩО Сметка № 7100: лв

Сметка № 7200 - Механизация

7201 Лекотоварен автомобил с товароподемност до 3 т. лв./час 0.00

7202 Автомобил с товароподемност от 3 до 10т. лв./час 0.00

7203 Автомобил с товароподемност над 10т. лв./час 0.00

7204 Цистерна за вода със вместимост до 5 т. лв./час 0.00

7205 Автокран с товароподемност до 5 т лв./час 0.00

7206 Автокран с товароподемност над 5 т лв./час 0.00

7207 Компресор - мобилен лв./час 0.00

7208 Бетоновоз до 3 куб. м. лв./час 0.00

7209 Бетоновоз до 6 куб. м. лв./час 0.00

7210 Бетоновоз до 9 куб. м. лв./час 0.00

2 7211 Авто багер лв./час 0.00

7212 Автогрейдер лв./час 0.00

7213 Влекач лв./час 0.00

7214 Асфалтополагач лв./час 0.00

7215 Самоходен валяк - вибрационен от 8 т до 10 т лв./час 0.00

7216 Самоходен валяк - вибрационен до 2.5 т лв./час 0.00

7217 Пътна фреза лв./час 0.00

7218 Лека прикачна механизация за косене в рамките по откосилв./час 0.00

7219 Лека прикачна механизация за рязане на храсти по откосилв./час 0.00

7220 Булдозер 60-80 к.с. лв./час 0.00

7221 Булдозер 90-108 к.с. лв./час 0.00

7222 Булдозер 130-170 к.с. лв./час 0.00

7223 Булдозер 180-235 к.с. лв./час 0.00

7224 Челен товарач 0.3-0.6 мЗ лв./час 0.00

7225 Челен товарач 1.0-1.5 мЗ лв./час 0.00

3 7226 Челен товарач 1.7-2.0 мЗ лв./час 0.00

7227 Ел .агрегат - мобилен лв./час 0.00

7228 Авто влекач на аварирали автомобили лв./час 0.00

7229 Цистерна за луга със вместимост до 25 т. лв./час 0.00

4 7230 Пясъкоразпръсквачи лв./час 0.00

5 7231 Роторен снегорин над 500 т/час лв./час 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

7232 Трактор над 100 к с лв./час 0.00

6 7233 Снегорини над 100 к с лв./час 0.00

7234 Лугопръскачка лв./час 0.00

7235

Ревизионна машина за обследване на връхни 

конструкции, колони и устои на пътни съоръжения. лв./час 0.00

7236 Битум шприц машина за запълване на пукнатини лв./час 0.00

7237 Асфалторезач - фугорез лв./час 0.00

7238 Виброплоча лв./час 0.00

7239 Моторен храсторез лв./час 0.00

7240 Моторна кастрачка лв./час 0.00

7241 Моторен трион лв./час 0.00

7242 Моторна дърворезачка лв./час 0.00

7243 Оксижен лв./час 0.00

7244 Помпа за вода - моторна лв./час 0.00

7245 Водобласираща машина лв./час 0.00

7246 Пясъкоструйна машина лв./час 0.00

7247 Автовишка лв./час 0.00

ОБЩО Сметка № 7200: лв

Сметка № 7300 - Материали

7301 Плътен асфалтобетон лв./тон 0.00

7302 Неплътен асфалтобетон лв./тон 0.00

7303 Битуминизирана баластра лв./тон 0.00

7304 Студена асфалтова смес лв./тон 0.00

7305 Бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 лв./мЗ 0.00

7306 Бетон 16/20, БДС EN 206-1/08 лв./мЗ 0.00

7307 Бетон 20/25, БДС EN 206-1/08 лв./мЗ 0.00

7308 Бетон 25/30, БДС EN 206-1/08 лв./мЗ 0.00

7309 Армировка клас В 235 (БДС 4758/2008) лв./тон 0.00

7310 Армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) лв./тон 0.00

7311 Армировка клас В 500 (БДС 4758/2008) лв./тон 0.00

7312 Бетонови улеи - 40/50 , БДС 11483 - 73 лв./бр. 0.00

7313 Бетонови бордюри 8/16 , БДС EN 1340/2005 лв./бр. 0.00

7314 Бетонови бордюри 18/35 , БДС EN 1340/2005 лв./бр. 0.00
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 
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Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

7315 Бетонови бордюри 15/25 , БДС EN 1340/2005 лв./бр. 0.00

7 7316 Пясък лв./мЗ 0.00

7317 Каменна фракция -5-15 лв./мЗ 0.00

7318 Каменна фракция -   0-40 лв./мЗ 0.00

8 7319 Сол - индустриална лв./тон 0.00

7320 Магнезиева луга лв./тон 0.00

7321 Калциев двухлорид лв./тон 0.00

7322 Каменна фракция 0-5 (трошен пясък) за зимно поддържанелв./мЗ 0.00

7323 Предпазна мрежа за устои и скатове лв./м2 0.00

7324 Габиони за укрепване свлачища 100/80/200 лв./бр. 0.00

7325 Геотекстил мин. 150 гр/м лв./м2 0.00

7326 Едноосна геомрежа за армиране на насипи лв./м2 0.00

7327 Двуосна гео мрежа за армиране на насипи лв./м2 0.00

7328 Решетки за дъждоприемни шахти, БДС EN 124:2003 лв./бр. 0.00

7329 Капаци заРШ, БДС EN 124:2003 лв./бр. 0.00

7330 Бетон 30/37, БДС EN 206-1/09 лв./мЗ 0.00

7331

Бетон С 25/30 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с 

гарантирана водоплътност W= 0.8, 

мразоустойчивостР=150 , сулфатоустойчивост ХС4
лв./м

3 0.00

7332

Бетон С 30/37 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с 

гарантирана водоплътност W= 0.8, 

мразоустойчивостР=150 , сулфатоустойчивост ХС4
лв./м 0.00

7333

Бетон С 45/50 съгл. БДС 206-1/NA 2008 с 

гарантирана водоплътност W= 0.8, 

мразоустойчивостР=150 , сулфатоустойчивост ХС4
лв./м

3 0.00

7334 Едроломен камък лв./мЗ 0.00

7335 Самонивелиращи се капаци за РШ лв./бр. 0.00

ОБЩО Сметка № 7300:

ОБЩО Сметка № 7:

Сметка № 8 - Допълнителни работи
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I II III Общо

клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

8001
Изтегляне на аварирали автомобили от пътното 

платно, извън зимния сезон
лв./бр. 0.00

8002

Производство, доставка и монтаж, включително 

надписване на пътен километричен знак, съгласно 

БДС 176-82 и приложени схеми

лв./бр. 0.00

8003 Доставка, монтаж и демонтаж на тръбно скеле лв./мЗ 0.00

8004
Изправяне и укрепване на годни пътни знаци, след 

ПТП
лв./бр. 0.00

8005 Почистване на пътната настилка лв./м2 0.00

8006 Измиване с вода на пътната настилка лв./м2 0.00

8007 Доставка и монтаж на химически санитарни възли лв./бр. 0.00

8008
Поддържане и почистване на санитарни възли, 

съгласно изискванията на Възложителя
лв./бр. 0.00

8009
Измиване на стените на пътни тунели на височина до 

2.50 м
лв./м2 0.00

8010
Боядисване на стените на пътни тунели с акрилатна 

боя без перли на височина до 2.50 м
лв./м2 0.00

ОБЩО СМЕТКА № 8

ан.1

Излят на място бетон С 35/45 съгл, БДС EN 

206:2013+А1:2016/NA:2017      с      гарантирана 

водоплътност W = 0,8, мразоустойчивост F=150 за 

тротоари вток и отток, вкл, кофраж, без арматурата и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.2
Анкериране и замонолитване на дюбели N14 в 

бетонови повърхности на устои и плоча
бр, 0.00

ан.3
Доставка, монтаж и демонтаж на тежко подпорно 

скеле
кг 0.00

ан.4 Фуга от стиропор м2 0.00

ан.5 PVC тръби ф 110 м 0.00

ан.6 Изместване и укрепване на стоманена тръба отток м 0.00

ан.7
Пробиване на отвори ф16 с боркорона в 

съществуваща плоча за усилване на греди
бр, 0.00

ПО АНАЛИЗИ
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клас клас клас кол-во коеф.ЗП

1 2 3 4 6 7 8 9 10

ЗАДАНИЕ ЗА МЕСЕЦА№ 

по 

ре

Шифър Видове работи
Ед.   

мярка

ан.8

Полагане на защитно покритие (по всички открити 

стоманобетонови повърхности) с продукти съгласно 

БДС EN 1504-2 за принципи 1,2 и 8

м2 0.00

ан.9 Доставка на гофрирана муфена тръба (ГМТ) DN300 м 0.00

ан.10

Монтаж и демонтаж на гофрирана муфена тръба 

(ГМТ) DN300 за отбиване на водата при извършване 

на ремонтни работи, вкл, всички необходими за това 

разходи

м 0.00

ан.11
Уплътняване и профилиране на съществуваща земна 

основа включително всички свързани с това разходи
м2 0.00

ан.12 Направа на покрит окоп ф30 м 0.00

ан.13 Доставка и полагане на пясък м3 0.00

ан.14
Направа на ДШ, включително всички свързани с това 

разходи
бр, 0.00

ан.15 Нетъкан иглонабит геотекстил м2 0.00

ан.16
Габиони 100/100/150, вкл.всички свързани с това 

разходи
бр. 0.00

ан.17
Габиони 100/100/100, вкл.всички свързани с това 

разходи
бр 0.00

ан.18 Доставка и полагане на трамбована глина м3 0.00

ан.19 Доставка и полагане на барбакани м 0.00

ан.20
Разваляне на тратоар, покрит с циментови плочи и 

превоз на депо
м3 0.00

ан.21 0.00

ан.22 0.00

ан.23
Изрязване на стърчащите повдигащи куки или друга 

стърчаща над повърхността армировка
бр. 0.00

ан.24

Армировъчна мрежа N8 20/20 см, включително 

доставка, заготовка, монтаж, както ивсички свързани 

с това разходи

м2 0.00
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1 2 3 4 6 7 8 9 10
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Ед.   
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ан.25
Анкериране и замонолитване на дюбели N12 в 

каменна зидария с двукомпонентна смола
1бр. 0.00

ан.26
Предварително преминаване на рециклатора без 

свързващо вещество
м2 0.00

ан.27 Почистване на колекторни системи м 0.00

ан.28 Доставка и монтаж на бетонови тръби Ø300 м 0.00

ан.29

Доставка и полагане на бетонови елементи за покрит 

окоп, вкл. бетонова решетка за него и всички 

свързани с това разходи

м 0.00

ан.30 Демонтаж на бетонови елементи за облицован окоп м 0.00

ан.31
Демонтаж на дилатационни фуги от ламарина, вкл. 

всички свързани с това присъщи разходи
м 0.00

ан.32
Доставка и монтаж на анкери R 32-210 с боркорона 

51см, L=15 м
м 0.00

ан.33 Доставка и монтаж на стоманени планки за анкери бр. 0.00

ан.34 Направа на сондажи Ø620 с обсаждане 30 бр.х4.50 м м 0.00

ан.35

Полагане на прекъсната надлъжна пътна маркировка 

с бяла акрилатна боя и светлоотразителни стъклени 

перли и добавка за повишаване на сцеплениево, 

вкл.почистване на настилката и всички свързани с 

това присъщи разходи

м2 0.00

ан.36

Полагане на непрекъсната надлъжна пътна 

маркировка с бяла акрилатна боя и 

светлоотразителни стъклени перли и добавка за 

повишаване на сцеплениево, вкл.почистване на 

настилката и всички свързани с това присъщи 

разходи

м2 0.00
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ан.37

Полагане на напречна пътна маркировка с бяла 

акрилатна боя и светлоотразителни стъклени перли и 

добавка за повишаване на сцеплениево, 

вкл.почистване на настилката и всички свързани с 

това присъщи разходи

м2 0.00

ан.38
Точкуване на осова и крайна линия и всички свързани 

с това присъщи разходи
м 0.00

ан.39 Доставка и монтаж на метална тръба Ø800 м 0.00

ан.40 Награпавяване на скална основа с пневматичен чук м2 0.00

ан.41
Геоклетъчна перфорирана система, тип средна клетка 

с височина мин. 15 см
м2 0.00

ан.42

Корнизни панели 100/60/4 за направа на тротоарен 

блок - доставка и монтаж, както и всички свързани с 

това разходи

бр. 0.00

ан.43

Демонтаж на съществуващи пътни панели върху 

съоръжение, включително натоварване, 

транспортиране на определено разстояние, 

разтоварване на депи, както и всички свързани с това 

разходи

бр. 0.00

ан.44

Монтаж на пътни пънели с височина 30 см, ширина 

95 см и с дължина 680 см от бетон с клас по якост на 

натиск С30/37, клас по въздействие по околната среда 

ХС4ХF1 - направа, доставка и монтаж. Монтажно 

тегло - 4.85т., обем 1.94 м3, армировка - 425 кг.

бр. 0.00

ан.45

Монтаж на пътни пънели с височина 30 см, ширина 

95 см и с дължина 650 см от бетон с клас по якост на 

натиск С30/37, клас по въздействие по околната среда 

ХС4ХF1 - направа, доставка и монтаж. Монтажно 

тегло - 4.85т., обем 1.94 м3, армировка - 425 кг.

бр. 0.00
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ан.46

Направа и доставка на габиони с размери 2х1х0.5м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.47

Направа и доставка на габиони с размери 1.5х1х0.5м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.48

Направа и доставка на габиони с размери 2.5х1х0.5м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.49

Направа и доставка на габиони с размери 2х1х0.8м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.50

Направа и доставка на габиони с размери 1.5х1х0.8м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.51

Направа и доставка на габиони с размери 1.8х1х0.5м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.52

Направа и доставка на габиони с размери 1.5х1.2х1м, 

включително мрежи и скален материал, както и 

всички свързани с това разходи

м3 0.00

ан.53 Доставка и полагане на тротоарни плочки м3 0.00

ан.54 0.00

ан.55

Полагане на бетонови бордюри18/35, съгласно БДС 

EN 1340 2005 и указанията на Възложителя и всички 

свързани с това разходи

м 0.00

ан.56 Купльор (муфа) ALC 12 бр. 0.00

ан.57 Купльор (муфа) ALC 14-16 бр. 0.00

ан.58 Купльор (муфа) ALC 20 бр. 0.00

ан.59 Доставка и монтаж на каналообразуватели м 0.00

ан.60
Доставка и монтаж на анкерни блокове за напрегната 

армировка
бр. 0.00

ан.61 Доставка и монтаж на напрегателна армировка т 0.00

ан.62 Карбонова усилваща система м2 0.00
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ан.63
Монтаж на нови стоманобетонни греди 150/70/1000 

см с монтажно тегло 15.10 т.
бр. 0.00

ан.64
Демонтаж на нови стоманобетонни греди 150/70/1000 

см с монтажно тегло 15.10 т.
бр. 0.00

ан.65
Напречен линеен отводнител за високо натоварване 

клас D400-600
м 0.00

ан.66
Полимер мастик в прорези и настилки 2/4 см при 

регули и скрити фуги
м 0.00
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