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Приложение №1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦЯ 

 

Цел на обществена поръчка 

Целта на настоящата процедура е определянето на изпълнител на обществена поръчка, с 

предмет “Изпълнение на строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация на 

улици и тротоари в град Белоградчик, Община Белоградчик”. 

Основната задача на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно – 

експлоатационните качества, носимоспособността на съществуващата настилка и пътното тяло, с 

цел осигуряване на условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване 

експлоатационния живот  на улиците, както и подобряване на отводняването на улиците. 

Разработката следва да приведе улицата в необходимото експлоатационно състояние за 

провеждане на автомобилното движение и пешеходния поток при максимални условия на 

безопасност и комфорт. 

Място на изпълнение на поръчката 

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности  по част от уличната мрежа в град 

Белоградчик  и по точно следните улици: ул. "Миджур", ул. "Стара планина", ул. "Н. Й. 

Вапцаров", локално жк. "Здравец", ул. "Доц. Д-р Емил Павлов", ул. "Кольо Фичето", бул. 

"Съединение" и ул. "Белоградчишки проход". 

      Срок за изпълнение на поръчката 

Предвиденият срок за изпълнение на проекта е до 240 календарни дни.  

Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на откриване на строителна 

площадка и определяне на строителна линия и ниво съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва на датата на подписване 

на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа.  

  Обхват на поръчката 

В рамките на обществената поръчка се предвижда да се изпълняват строително-ремонтни 

дейности по следните улици: 

1. Улица "Миджур" от ОТ 128 до ОТ 206 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+351.13 

2. Улица "Стара планина" от ОТ 127 до ОТ 227 и от ОТ 223 до ОТ 221 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+393.91 и от км 0+000.00 до км 0+050 

3. Улица "Н. Й. Вапцаров" от ОТ 33 до ОТ 184 

Участък: Етап I  От км 0+000 до км 0+086 /от ОТ 33 до приблизително 8м 

след ОТ 227/ и от км 0+110 до км 0+246.00 / приблизително 8м преди ОТ 228 

до ОТ 184/  

4. Локално жк. "Здравец" от ОТ 126 до ОТ 215 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+290.00 
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5. Улица "Доц. Д-р Емил Павлов" от ОТ 213 до ОТ 228 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+170.74 

6. Улица "Кольо Фичето" от ОТ 225 до ОТ 226 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+114.00 

7. Булевард "Съединение" от ОТ 47 до ОТ 39 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+480.00 

8. Улица "Белоградчишки проход" от ОТ 67 до ОТ 41 

Участък:  От км 0+000.00 до км 0+390.00 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТИТЕ: 

 

 СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ 

Съществуващата пътна настилка е с множество мрежовидни пукнатини, напречни и 

надлъжни неравности и големи деформации на настилката. Съществуващите бетонови бордюри и 

тротоари в по-голямата си част са в лошо състояние.  

НАСТИЛКИ 

Настилка при локален ремонт и реконструкция 

Полага се нова настилка върху улиците за категория на движение “леко” както следва: 

-  плътен асфалтобетон тип „А“             -     4см  

-  неплътен асфалтобетон (биндер)   -     4см  

-  несортиран трошен камък               -   40 см  

      

Настилка при рехабилитация 

Върху съществуващата настилка се полагат два пласта асфалт : 

-  плътен асфалтобетон тип „А“         -     4см  

-  неплътен асфалтобетон (биндер)    -     4см  

ТРОТОАРИ 

Нов  тротоар 

   -  тротоарни бетонови плочи                         -  40/40/4см  

-  пясък фракция 0-5мм                                      -   5см  

-  несортиран трошен камък фракция 0-40мм -   20см 

 

Настилка при входове 

-  тротоарни бетонови плочи                                   -   40/4/4см  

-  бетон  C16/20                            -   10см  

-  несортиран трошен камък фракция 0-40мм -   20см 

   

ОТВОДНЯВАНЕ 
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За отводняване на улиците се използва наличната отводнителна система. 

Чрез надлъжния и напречен наклон на настилката и тротоарите водата се отвежда до 

бордюрите и оттам се отвежда в съседните улици и дъждоприемни шахти. 

 

СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПОДЗЕМНА И НАДЗЕМНА ИНФРАСТРУКТУРА 

  Подземни телефонни и силови кабели не съществуват. 

  Стълбовете на съществуващото НН захранващо сградите не се засягат и се пазят с 

проектите за реконструкция на улиците.  

    

 ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ 

 

1.  Улица "Миджур" от ОТ 128 до ОТ 206 

Разглеждания участък започва от кръстовище с ул. „Освобождение“ и завършва при 

кръстовище с ул. “Н. Й. Вапцаров“. Има съществуваща асфалтова настилка, предвижда се 

рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. В разглеждания участък има 

съществуващи тротоари с бордюри които са в лошо състояние, в проекта се предвижда тяхното 

разваляне и направата на нов тротоар с плочи и нов бетонов бордюр 18/35/50. Края на 

тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 съгласно представения детайл с изключение на 

случаите когато дворищната регулация завършва с масивна ограда. Предвижда се фрезоване и 

полагане на два асфалтови пласта на всички кръстовища които са със съществуваща настилка, 

и полагане на нова настилка на кръстовищата при които няма съществуваща настилка.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+165 

-  ленти за движение                                    -     2 х 2,5м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно)           -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,5-1,75м 

-  тротоар (дясно)                        -     0,75-1,5м 

- От км 0+165 до км 0+351,13 

-  ленти за движение                          -     1х 3,5м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,5-1,75м 

-  тротоар (дясно)              -     0,75-1,5м 

 

 

2.  Улица "Стара планина" от ОТ 127 до ОТ 227 и от ОТ 223 до ОТ 221 

 

2.1.  Улица "Стара планина" от ОТ 127 до ОТ 227 
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Разглеждания участък започва от кръстовище с ул. „Освобождение“ и завършва на 

кръстовище с ул. „Христо Смирненски“. В участъка от км 0+000 до км 0+050 няма 

съществуваща настилка и ще бъде предвидена нова пътна конструкция. В участъка от км 

0+050 до км 0+393,91 има съществуваща асфалтова настилка, като в този участък се предвижда 

рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. По цялата дължина на улицата има 

съществуващи бетонови бордюри вляво и вдясно които са в лошо състояние и ще бъдат 

разрушени и заменени с нови.  

От км 0+130 до км 0+230  вдясно има изграден съществуващ тротоар който е в лошо 

състояние и ще бъде развален за да бъде изграден нов такъв. Предвижда се полагането на нов 

тротоар с бетонови бордюри вляво от  

км 0+000 до км 0+050 и от км 0+240 до км 0+393,91. От км 0+130 до км 0+230 ще бъде 

изпълнен нов тротоар вляво и вдясно. Края на тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 

съгласно представения детайл с изключение на случаите когато дворищната регулация 

завършва с масивна ограда. От км 0+50 до км 0+130 вдясно има съществуващ асфалтов 

паркинг за който се предвижда фрезоване и полагане на два асфалтови пласта. Вляво от км 

0+065 до 0+115 се предвижда изграждането на нов паркинг съгласно уличната регулация. 

Предвижда се фрезоване и полагане на два асфалтови пласта на всички кръстовища които са 

със съществуваща настилка, и полагане на нова настилка на кръстовищата при които няма 

изградена съществуваща настилка.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+050 

-  ленти за движение                          -     2 х 2,25м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,0м 

 

- От км 0+050 до км 0+130 

-  ленти за движение                          -     2x2.25м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 (понижени) 

-  паркинг(ляво и дясно)    

 

- От км 0+130 до км 0+230 

-  ленти за движение                          -     2 х 3,0м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво и дясно)                               -     1,50м 

 

- От км 0+230 до км 0+393,91 

-  ленти за движение                           -     2 х 3,0м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 
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-  тротоар (ляво)                                            -     1,50м 

 

2.2.  Улица "Стара планина" от ОТ 223 до ОТ 221 

Разглеждания участък започва от кръстовище с ул. „Стара планина“ и завършва при ОТ 

221. В разглеждания участък няма съществуваща настилка и ще бъде предвидена нова пътна 

конструкция. Предвижда се полагането на нов тротоар с бетонови бордюри вдясно от км 0+000 

до км 0+040. От км 0+040 до км 0+050 вдясно ще бъде изграден нов паркинг съгласно уличната 

регулация. Края на тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 съгласно представения 

детайл. С цел подобряване на отводняването на паркинга в края на улицата ще бъдат изградени 

две нови дъждоприемни шахти и една нова ревизионна, които ще се заустят в съществуваща 

ревизионна шахта при „Локално ж.к. Здравец“ 

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+050 

-  ленти за движение                          -     2 х 2,25м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (дясно)              -     1,5м 

 

4. Улица "Н. Й. Вапцаров" от ОТ 33 до ОТ 184 

В участъка от ОТ 33 до ОТ 184 Ул. Никола Вапцаров е разделена на два етапа:  

- Етап I  От км 0+000 до км 0+086 /от ОТ 33 до приблизително 8м след ОТ 227/ и от 

км 0+110 до км 0+246.00 / приблизително 8м преди ОТ 228 до ОТ 184/  

- Етап II - От км 0+086 до км 0+110  

В рамките на настоящата обществена поръчка се включва само етап Етап I  От км 

0+000 до км 0+086 /от ОТ 33 до приблизително 8м след ОТ 227/ и от км 0+110 до км 

0+246.00 / приблизително 8м преди ОТ 228 до ОТ 184/ .  

Етап II  не се включва е обхвата на настоящата поръчка! 

Участъците от улица Никола Вапцаров, предмет на проекта – Етап I са: от бул. 

„Съединение“ до ул. “Стара планина“ и от ул. „Доц. Д-р Емил Павлов“ до кръстовище с ул. „3-

ти март“. В участъка от км 0+000 до 0+086 и от км 0+110 до км 0+150 има съществуваща 

паважна настилка която ще бъде развалена за да бъде изградена нова пътна конструкция. В 

участъка от км 0+150 до км 0+246 има съществуваща асфалтова настилка, като в този участък 

се предвижда рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. По цялата дължина на 

улицата има съществуващи бетонови бордюри вляво и вдясно които са в лошо състояние и ще 

бъдат разрушени. От км 0+000 до 0+086 и от км 0+110 до км 0+150  няма съществуващи 

тротоари. От км 0+150 до км 0+246  вдясно и от км 0+220 до км 246 (кръстовище с ул. „3-ти 

март“) вляво има изградени съществуващи тротоари които са в лошо състояние и ще бъдат 

развалени за да бъдат изградени нови такива. По цялата дължина на разглежданите участъци се 

предвижда полагането на нови тротоари от бетонови плочи и бетонови бордюри 18/35/50 вляво 



     
 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

Проект № 05/07/2/0/00589 

 „Реконструкция и рехабилитация на улици в град Белоградчик“       6 

 

и вдясно. Края на тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 съгласно представения 

детайл с изключение на случаите когато дворищната регулация завършва с масивна ограда. 

Предвижда се фрезоване и полагане на два асфалтови пласта на всички кръстовища, които са 

със съществуваща настилка, и полагане на нова настилка на кръстовищата, при които няма 

изградена съществуваща настилка.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+086 и от км 0+110 до км 0+150 

-  ленти за движение                      -     2 х 1,75м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,5м 

-  тротоар (дясно)              -     2,0м 

 

- От км 0+150 до км 0+246 

-  ленти за движение                      -     2 х 1,75  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,5м 

-  тротоар (дясно)              -     1,0м 

 

5. Локално жк. "Здравец" от ОТ 126 до ОТ 215 

Разглеждания участък започва от кръстовище с ул. „Освобождение“ и завършва на 

кръстовище с ул. „Христо Смирненски“. В разглеждания участък има съществуваща асфалтова 

настилка, като се предвижда рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. По 

цялата дължина на улицата има съществуващи бетонови бордюри вляво и вдясно които са в 

лошо състояние и ще бъдат разрушени. По цялата дължина на разглеждания участък няма 

изградени тротоари ,като се предвиждат нови такива вляво. От км 0+032 до км 0+075 (ляво), от 

км 0+130 до км 0+175 (дясно) и от км 0+250 до км 0+280 (ляво) има съществуващи асфалтови 

паркинги за които се предвижда фрезоване и полагане на два асфалтови пласта. От км 0+210 до 

км 0+245 (ляво) ще бъде изграден нов паркинг съгласно уличната регулация.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

 

- От км 0+000 до км 0+290 

-  ленти за движение                          -     2 х 2,50м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,0м 

6. Улица "Доц. Д-р Емил Павлов" от ОТ 213 до ОТ 228 

Разглеждания участък започва от кръстовище с ул. „Христо Смирненски“ и завършва на 

кръстовище с ул. „Н. Й. Вапцаров“. В разглеждания участък има съществуваща асфалтова 

настилка, като се предвижда рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. По 
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цялата дължина на улицата няма съществуващи тротоари ,има съществуващи бетонови 

бордюри вляво и вдясно които са в лошо състояние и ще бъдат разрушени за да бъдат 

изградени нови. Предвижда се полагането на нов тротоар от км 0+000 до км 0+130 (ляво). От 

0+050 до км 0+075(ляво) от 0+130 до км 0+160(ляво) има съществуващи асфалтови паркинги за 

които се предвижда фрезоване и полагане на два асфалтови пласта.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+130 

-  ленти за движение                          -     2 х 2,25м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     1,5м 

 

- От км 0+130 до км 0+170.74 

-  ленти за движение                          -     2 х 2,50м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

 

7. Улица "Кольо Фичето" от ОТ 225 до ОТ 226 

Разглеждания участък започва от OT 225 и завършва на кръстовище с ул. „Н. Й. 

Вапцаров“. В разглеждания участък има съществуваща асфалтова настилка, като се предвижда 

рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. По цялата дължина на улицата няма 

съществуващи тротоари ,има съществуващи бетонови бордюри вляво и вдясно които са в лошо 

състояние и ще бъдат разрушени за да бъдат изградени нови. Предвижда се полагането на нов 

тротоар от км 0+000 до км 0+114 (дясно). От от 0+050 до км 0+105(ляво) има съществуващ 

асфалтов паркинг с широчина 2м за който се предвижда фрезоване и полагане на два 

асфалтови пласта.  

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

 

- От км 0+000 до км 0+114 

-  ленти за движение                          -     2 х 3м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (дясно)              -     2,0м 

 

8. Булевард "Съединение" от ОТ 47 до ОТ 39 

Разглеждания участък започва от ОТ 47 и завършва на ОТ39. В разглеждания участък се 

предвижда рехабилитация с локални ремонти където е необходимо. В обхвата на разглеждания 

участък има изградена колекторна система. По цялата дължина на улицата има съществуващи 

бетонови бордюри вляво и вдясно които са в лошо състояние и ще бъдат разрушени и 

изградени нови. Навсякъде с изключение на участъка от км 0+085 до км 0+120 (ляво) се 
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предвижда подмяната на съществуващите тротоари с нови ,както и направата на нови тротоари 

там където липсват.   

Края на тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 съгласно представения детайл с 

изкючение на случаите когато завършва в масивна ограда или съществуваща постройка. За 

всички съществуващи асфалтови площадки в обхвата на трасето с изключение на тази при км 

0+430 (изоставена бензиностанция) се предвижда фрезоване и полагане на два асфалтови 

пласта. Предвижда се фрезоване и полагане на два асфалтови пласта на всички кръстовища 

които са със съществуваща настилка, 

С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+150 

-  ленти за движение                          -     2 х 4,25м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/100 

-  тротоар (ляво)              -     2,0м 

-  тротоар (дясно)              -     2,0м 

 

- От км 0+150 до км 0+360 

-  ленти за движение                          -     2x6,00м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     2,0м 

-  тротоар (дясно)              -     2,5м 

- От км 0+360 до км 0+480 

-  ленти за движение                          -     2x4,25 м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/50 

-  тротоар (ляво)              -     2,0м 

-  тротоар (дясно)              -     3,0м 

 

9. Улица "Белоградчишки проход" от ОТ 67 до ОТ 41 

Разглеждания участък започва от ОТ 67 и завършва на ОТ41 при кръстовище с бул. 

“Съединение“. В разглеждания участък се предвижда рехабилитация с локални ремонти където 

е необходимо. По цялата дължина на улицата има съществуващи бетонови бордюри вляво и 

вдясно които са в лошо състояние и ще бъдат разрушени и изградени нови. Навсякъде се 

предвижда подмяната на съществуващите тротоари с нови както и направата на нови тротоари 

там където липсват.   

Края на тротоарите завършва с бетонов бордюр 8/16/50 съгласно представения детайл с 

изключение на случаите когато завършва в масивна ограда или съществуваща постройка. От 

0+270 до км 0+350(дясно) има съществуващ асфалтов паркинг за който се предвижда 

фрезоване и полагане на два асфалтови пласта. Предвижда се фрезоване и полагане на два 

асфалтови пласта на всички кръстовища които са със съществуваща настилка, 
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С проекта е спазена действащата регулация на улицата, като се предвижда: 

- От км 0+000 до км 0+390 

-  ленти за движение                          -     2 х 5,0м  

-  нови бетонови бордюри(ляво и дясно) -     18/35/100 

-  тротоар (ляво)              -     3,0м 

-  тротоар (дясно)              -     1,5м 

Заключение: 

 За всички улици, предмет на настоящата проектна разработка, се предвижда 

разваляне на съществуващи и направа на нови бетонови бордюри – 18/35см. При подходите 

към гаражи и дворовете на къщите се предвижда направата на „легнал“ бордюр с ригола от 

5см.  

 При подходите към гаражите се предвижда, тротоара да се изпълни с бетонова 

настилка за основа с дебелина от 10см и върху нея положени бетонови плочи на цименто-

варов разтвор. Съществуващият тротоар от бетонови плочи или бетон ще се подмени с нов а 

там, където е от земна настилка се предвижда направата на нов такъв с бетонови плочи. 

 Предвижда се полагането на нови асфалтови пластове за цялата ширина на улиците. 

           В проектната разработка са предвидени количества за повдигане на всички 

дъждоприемни и ревизионни шахти, спирателните кранове и пожарните хидранти до 

проектните нива на нивелетата. 
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  I. ЗЕМНИ РАБОТИ   Количество 

1,1 
Общ обикновен изкоп земни 

почви м
3
 355 634 340 137 51 77 732 408 2734,00 

1,2 
Изкоп за съоръжения в земни 

почви     54             54,00 

1,3 Разваляне на паважна настилка м
3
     471         16 487,00 

1,4 Разваляне на асфалтови пластове  м
3
 28 13 6 21 5 6 59 57 195,00 

1,5 Разваляне на основни пластове от м
3
 106 48 23 80 18 25 221 197 718,00 
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пътна конструкция 

1,6 
Технологично фрезоване, 

директно трасе - до 8.0см м
2
 667 1357 194 1107 410 406 3777 2862 10780,00 

1,8 

Разваляне на съществуващи 

бетонови бордюри - 18/35см и 

превоз на депо  м 704 524 390 592 295 232 1043 907 4687,00 

                        

  II - АСФАЛТОВИ РАБОТИ                     

2,1 

Доставка и полагане на плътен 

асфалтобетон тип "А" с фракции с 

показател на ускорено полиране 

над 50 с дебелина 4см, след 

уплътняване.  м
2
 1521 3352 910 2009 966 714 6867 5268 21607,00 

2,2 

Неплътен асфалтобетон (биндер) 

за долен пласт на покритието и за 

изравнителни пластове - min 4см т 186 361 98 233 144 97 927 637 2683,00 

2,3 Първи битумен разлив м
2
 354 1156 582 378 59 81 739 672 4021,00 

2,4 Втори битумен разлив                                   м
2
 2646 5588 1316 3643 1875 1348 12996 9766 39178,00 

                        

  III- ПЪТНИ РАБОТИ                     

3,1 

Несортиран трошен камък с 

непрекъсната зърнометрия - 

фракция (0-63mm) - 40cm -  

E=350MPa м
3
 142 513 232 151 24 33 295 268 1658,00 

3,5 
Доставка и полагане на бетон 

C12/15 БДС 206-1/NA с кофраж м
3
 49 37 27 41 21 16 73 63 327,00 

3,6 
Доставка и полагане на бетон 

C16/20 БДС 206-1/NA с кофраж м
3
 39 40 23 23 12 10 62 99 308,00 

3,7 
Армировка клас В235, БДС 4758, 

гладка стомана кг   20             20,00 

3,8 Бетонови тръби Ф200 м'   26             26,00 

3,9 Бетонови тръби Ф400 м'   24             24,00 

3,10 Чугунена решетка бр.   2             2,00 

3,11 Дъждоприемна шахта бр.   2             2,00 

3,9 Стоманобетонов капак бр.   1             1,00 

3,10 Стоманобетонов пръстен бр.   1             1,00 

3,12 

Доставка и полагане на нов 

бетонов бордюр - 18/35/50см, БДС 

EN 1340, включително всички 

свързани с това разходи м' 704 924 390 592 295 232 1043 907 5087,00 

3,13 

Повдигане или снижаване на 

съществуващи ревизионни шахти 

включително почистване  бр.   3 3 3     11 2 22,00 
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3,14 

Повдигане или снижаване на 

съществуващи дъждоприемни 

шахти включително почистване бр.             24 25 49,00 

3,15 

Повдигане или снижаване на 

съществуващи дъждоприемни 

решетки включително почистване бр.     1           1,00 

                        

  

V - ОРГАНИЗАЦИЯ И 

БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕ 

                  

  

5,1 

Доставка и полагане на 

хоризонтална маркировка от бяла 

боя с  перли , съгласно БДС 11925-

2006,включително всички 

свързани с това разходи машинно м
2
 27 52 28 61 33 28 298 159 686,00 

5,2 

Доставка и полагане на 

хоризонтална маркировка от бяла 

боя с перли , съгласно БДС 11925-

2006,включително всички 

свързани с това разходи машинно 

и ръчно м
2
 102 110 12 69 29 22 240 100 684,00 

5,3 

Доставка и монтаж на стандартни, 

рефлектиращи пътни знаци, клас-

2, II-ри типоразмер, съгласно БДС 

1517-2006, включително всички 

свързани с това разходи. м
2
 6,5 8,0 5,0 7,0 3,0 2,0     31,50 

5,4 

Доставка и монтаж на стандартни, 

рефлектиращи пътни знаци, клас-

2, III-ти типоразмер, съгласно БДС 

1517-2006, включително всички 

свързани с това разходи. м
2
             28,0 8 36,00 

5,5 

Укрепване на стандартни знаци, 

тръбни стойки Ф60  L=3.0м, 

включително всички свързани с 

това разходи  бр             8   8,00 

5,6 

Укрепване на стандартни знаци, 

тръбни стойки Ф60  L=3.5м, 

включително всички свързани с 

това разходи  бр 12 18 15 18 6 5     74,00 

5,7 

Укрепване на стандартни знаци, 

тръбни стойки Ф60  L=4.0м, 

включително всички свързани с 

това разходи  бр 4 4 2 4 2 1 21 6 44,00 

5,8 
Укрепване на стандартни знаци, бр             13 6 19,00 
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тръбни стойки Ф60  L=4.5м, 

включително всички свързани с 

това разходи  

5,9 
Фундаменти за стандартни знаци 

40/40/60 бр 16 22 17 22 8 6 42 12 145,00 

                        

  IV - ТРОТОАРИ                     

4,1 
Разваляне на тротоар с тротоарни 

плочи м
2
 1010 207 343       2068 1236 4864,00 

4,2 
Доставка и полагане на бетонови 

плочи за направа на тротоар м
2
 1167 651 475 180 151 229 2194 1697 6744,00 

4,3 
Пясък с размер на фракцията - 0-

5мм за основа на бетонови плочи м
3
 53 33 23 9 8 11 104 56 297,00 

4,4 
Насип от трошен камък с фр/я ( 0-

40 )мм за основа - 20см м
3
 233 130 95 36 30 46 439 339 1348,00 

4,5 

Доставка и полагане на нов 

бетонов бордюр - 8/16/50см, БДС 

EN 1340, включително всички 

свързани с това разходи м' 213 334 326 168 104 114 613 458 2330,00 

 

  


