
Поз. № Наименование
Ед.мярк

а
ед.цена

ед.цена за 

индексация

1 Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка м3 8.90 11.73

2 Технологично фрезоване на уличен участък с дебелини до 4.0см м2 2.20 4.38

3 Фрезоване на асфалтова настилка при изкърпване м3 8.00 15.88

4 Подготовка, продухване и почистване на участъка м2 3.20 3.48

5
Ревизия, почистване и изпитване за проводимост на съществуващи

колекторни канални системи, включително всички свързани с това разходи.
m

5.80 7.45

6 Отстраняване на хумусен пласт м3 7.80 10.24

7 Разрушаване на съществуващи трошенокаменни пластове м3 10.50 13.82

8 Изкоп на неподходящ материал м3 8.50 11.19

9 Пътен изкоп в земни почви - машинно м3 9.20 12.10

10 Тесен изкоп - машинно м3 7.80 10.26

11 Тесен изкоп - ръчно м3 13.80 18.72

12 Тънък изкоп за тротоар, вкл. подравняване на основата м3 8.50 11.19

13 Разваляне на паважна настилка и пясъчен пласт м3 19.50 26.05

14 Доставка и полагане на трошен камък фракция 0-63 м3 37.50 53.87

15 Доставка и полагане на трошен камък фракция 0-40 м3 36.50 52.38

16 Доставка и полагане на трошен камък фракция 0-25 м3 36.70 52.73

17 Доставка и полагане на трошен камък фракция 15-25 м3 37.20 52.42

18 Доставка и полагане на фракция 0-4 м3 33.80 51.37

19 Доставка и полагане на пясък м3 34.20 51.94

20 Изрязване на съществуваща настилка с фугорез м 2.20 2.53

21 Ръчно разбиване на изрязани кръпки при съществуваща асфалтова настилка м2
3.20 4.75

22 Полагане на първи битумен разлив за връзка с различна ширина. м2 1.10 1.34

23 Полагане на втори битумен разлив с различна ширина. м2 0.90 1.09

24
Доставка и полагане на асфалтова смес за долен пласт на 

покритието/биндер/
тон

165.00 224.03

25 Доставка и полагане на битумизиран трошен камък тон 155.00 227.49

26
Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип "А" с фракции с показател 

на ускорено полиране над 50 с дебелина 4см, след уплътняване. 
тон

175.00 241.15

27 Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 4.0 см с плътен асфалтобетон м2
19.10 25.11

28 Изкърпване на асфалтова настилка с дебелина 6.0 см с плътен асфалтобетон м2
28.20 40.56

29
Машинно полагане на плътна асфалтова смес - износващ пласт, вкл. всички 

свързани с това присъщи разходи
тон

180.00 248.57

30
Ръчно полагане на плътна асфалтова смес - износващ пласт с дебелина 4.0 

см до 6 см.
тон

180.00 248.57

31
Запечатване на пукнатини  и фуги в асфалтобетонови настилки с битумна 

паста.
м

1.20 1.47

32
Полагане и уплътняване на трошен камък за заздравяване на основата с 

дебелина до 10.0 см
м2

4.20 5.80

33 Доставка и полагане на материал за основа на тротоари м
3

33.20 49.17

34 Доставка и монтаж на нови решетка на дъждоотток бр. 55.00 66.45

35
Удължаване на съществуващи или направа на нови тръбни водостоци с 

диаметър ф500
м

37.80 51.23

36 Изкоп за почистване пътни съоръжения /втоци, оттоци, водостоци/ м3 5.80 7.62

37 Почистване улични оттоци бр. 12.30 16.68

38 Натоварване земни почви с багер на транспорт м3 3.80 4.99

39 Ръчно натоварване земни почви на камион м3 5.90 7.94

40 Натоварване строителни отпадъци и фрезован материал на транспорт м3
3.80 4.99

41 Превоз на строителни отпадъци до 10км т 3.80 4.73

42 Направа подложка и овалване положени тръби с пясък м3 36.80 56.18

ОП2 "Извършване на строително-ремонтни работи на улична мрежа в регулацията на населените места в община 

Мъглиж, заедно с хоризонтална планировка"
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43 Засипване ръчно тесни изкопи, вкл. уплътняване м3 8.50 11.22

44 Направа и разваляне на кофраж м2 12.80 19.12

45 Доставка и полагане на Армировка стомана АI кг 1.90 3.09

46 Доставка и полагане на Армировка стомана АIII кг 1.90 3.09

47 Доставка и изливане на място бетон клас C10/12 (В12.5) м3 97.00 142.87

48 Доставка и изливане на място бетон клас C12/15 (В15) м3 108.00 146.29

49 Доставка и изливане на място бетон клас C20/25 (В25) м3 120.00 165.30

50
Доставка и монтаж на решетка от профилна стомана за покриване на ивичен 

отток
кг

13.20 17.46

51 Изсичане на единични дървета бр. 10.80 14.87

52 Изкореняване на единични дървета бр. 15.20 20.48

53 Отсичане и оформяне корени на дървета бр. 15.80 21.81

54 Демонтаж на съществуващи ограничителни колчета. бр 5.90 7.99

55
Доставка и монтаж на антипаркинг колчета, включително всички свързани с 

това материали, дейности и разходи.
бр

22.30 28.80

56 Демонтаж на съществуващи парапети и огради м 10.20 13.84

57
Доставка и монтаж на предпазен  парапет, включително всички свързани с 

това материали, дейности и разходи.
м

55.20 66.75

58

Доставка и монтаж на пътни знаци със стандартни размери, съгласно 

актуалната нормативна уредба, включително всички свързани с това 

разходи.

бр.

56.00 60.35

59

Доставка и монтаж на носещи елементи - стълбове φ60мм, за пътни знаци 

със стандартни размери, съгласно актуалната нормативна уредба, 

включително всички свързани с това разходи.

бр.

49.00 54.15

60
Демонтаж и повторен  монтаж на съществуващи знаци, включително всички 

свързани с това разходи.
бр

55.00 74.43

61
Временна организация на движението при извършване на ремонтни работи 

на участък
бр.

30.00 39.99

62
Изпълнение на хоризонтална маркировка с перли, ръчно, включително

почистване на настилката
м

2

10.80 16.25

63
Изпълнение на хоризонтална маркировка с перли, машинно, включително

почистване на настилката
м

2

9.90 14.61

64
Направа на напречна маркировка с перли, вкл. почистване на настилката и 

всички свързани с това разходи
м2

9.90 14.61

65 Демонтаж на съществуващи бордюри 18/35см м' 7.20 9.67

66 Демонтаж на съществуващи бордюри 8/16см м' 5.80 7.80

67 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 25/15см м' 28.40 32.57

68 Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 8/16см м' 26.40 30.90

69 Пренареждане на съществуващи бетонови бордюри. м' 16.80 21.27

70 Демонтаж на съществуваща тротоарна настилка м2 10.30 13.94

71 Направа на тротоар с бетонови павета с дебелина 6см на пясъчна подложка. м2
24.80 29.41

72 Направа на тротоар с бетонови павета с дебелина 8см на пясъчна подложка. м2
26.20 30.92

73
Направа на тротоар с бетонови павета с дебелина 6см  на цименто-пясъчен 

разтвор
м2

26.90 31.03

74
Направа на тротоар с бетонови павета с дебелина 8см  на цименто-пясъчен 

разтвор
м2

29.20 33.73

75 Доставка и полагане на тактилни плочи на пясъчна подложка м2 30.90 36.96

76 Направа на тротоар със съществуващи бетонови плочи м2 19.20 26.99

77 Циментов разтвор 3см под тротоарни плочи м3 98.00 124.91

80 Направа на нова настилка от решетъчни плочи на пясъчна основа м2 32.20 44.75

81 Доставка и направа на армировъчна мрежа под тротоарна настилка м2 12.80 17.34

82 Доставка и направа на армировъчна мрежа за бетонна настилка м2 12.80 17.34

83 Направа на нова тротоарна настилка от бетон клас В25 м2 13.50 18.44

84 Шлайфане на нова тротоарна настилка м2 3.30 3.38

85 Шлайфане на бетонова настилка м2 3.30 3.38

86 Рязане, фугиране на бетонова тротоарна настилка м 2.80 3.76

87 Рязане, фугиране на тротоарна настилка м 2.80 3.76

88 Боядисване на бетонова тротоарна настилка м2 6.40 8.31

89 Боядисване на бетонова настилка м2 6.40 8.31
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90

Доставка и полагане на хумусен пласт (за затревени площи), включително 

обработка на почвата и наторяване, включително всички свързани с това 

разходи.

m
3

22.30 31.90

91
Засяване (за затревени площи), включително всички свързани с това 

разходи.
m

2

7.20 9.58

92 Доставка и монтаж на самоновелиращи капаци за РШ бр. 96.00 404.55

93

Направа на нови единични дъждоприемни шахти, включително монтиране 

на решетка, съгласно изискванията на  БДС1623 и всички свързани с това 

разходи.   

бр.

110.00 421.23

94

Направа на нови двойни дъждоприемни шахти, включително монтиране на 

решетка, съгласно изискванията на  БДС1623 и всички свързани с това 

разходи.   

бр.

150.00 526.43

95
Направа на нови ревизионни шахти, включително монтиране на капак и 

рамка
бр.

30.00 158.77

96
Направа на нови комуникационни шахти, включително монтиране на капак 

и рамка
бр.

110.00 276.03

97
Доставка и полагане на тръби ф200 за заустване в колектор, всички свързани 

с това разходи.   
м

13.80 18.98

98
Корекция (повдигане/сваляне) решетка на канализационен уличен 

дъждоотток
бр.

15.80 21.57

99 Корекция (повдигане/сваляне) капак на канализационна ревизионна шахта бр.
25.00 34.11

100 Корекция (повдигане/сваляне) нивото на спирателни кранове бр.
12.00 16.39

101 Корекция (повдигане/сваляне) капак на електро/комуникационни шахти бр.
26.00 35.51

102 Изместване на съществуващ уличен стълб, включително подвързване. бр.
45.00 54.68

103
Направа на тротоар с цветни бетонови павета с дебелина 8см на пясъчна 

подложка.
м2

31.80 36.93

104
Направа на тротоар с цветни бетонови павета с дебелина 8см  на цименто-

пясъчен разтвор
м2

33.30 38.40

105
Направа на тротоар с цветни бетонови павета с дебелина 6см на пясъчна 

подложка.
м2

30.40 35.46

106
Направа на тротоар с цветни бетонови павета с дебелина 6см  на цименто-

пясъчен разтвор
м2 32.80 37.47

3 400.00 5 687.87

   Изпълнител:..............................

 / Чавдар Савов - Управител на "Копекс и Ко" ООД /
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