
№ Вид СМР ед. мярка количество

1
Машинен изкоп на земни почви,включително 

натоварване и транспорт на депо до 5 км.

м3 54.40

2
Отстраняване на наносите по платното, включително 

превоз до депо /до 5 км/ и оформянето му

м2 288.00

3

Доставка и полагане на материал за основа с подбрана 

зърнометрия 0/63 с дебелина  на пласта 15 см., 

включително уплътняване /при необходимост/

м3 40.80

4

Направа на изравнителен пласт от трошен камък с 

подбрана зърнометрия 0/40 (минералбетон) със средна 

дебелина на пласта 5 см., за ремонт съществуваща 

тр.кам. настилка

м3 15.20

5 Направа битумен разлив м2 540.00

6
Доставка и полагане неплътен асфалтобетон тип А с 

дебелина в уплътнено състояние 5 см.

м2 540.00

1
Машинен изкоп на земни почви,включително 

натоварване и транспорт на депо до 5 км.

м3 30.00

2
Отстраняване на наносите по платното, включително 

превоз до депо /до 5 км/ и оформянето му

м2 570.00

3

Почистване на пътното платно от наноси и 

замърсявания, вкл. измитане, събиране и натоварване 

на отпадъци и транспорт на депо до 5 км

м2 320.00

4
Доставка и полагане на бордюри, вкл. всички свързани 

с това разходи

м' 40.00

5 Направа битумен разлив м2 890.00

6
Доставка и полагане плътен асфалтобетон тип А с 

дебелина в уплътнено състояние 4 см.

м2 890.00

7

Изкърпване на единични дупки и деформации на 

съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова 

смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., 

включително всички свързани с това разходи

м2 320.00

1

Почистване на пътното платно от наноси и 

замърсявания, вкл. измитане, събиране и натоварване 

на отпадъци и транспорт на депо до 5 км

м2 465.00

2 Направа битумен разлив м2 628.00
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3

Изкърпване на единични дупки и деформации на 

съществуваща асфалтова настилка с плътна асфалтова 

смес тип А с дебелина в уплътнено състояние 4 см., 

включително всички свързани с това разходи

м2 320.00

1

Направа локален ремонт на пътното платно с 

ограничена ширина (при канализационен клон) - 

рязане асфалтова настилка, разбиване пътна 

конструкция до здрава основа, изкоп, натоварване и 

превоз на депо, обратно зариване с инертен материал, 

тр.кам. настилка, плътен асфалт тип А  с дебелина 6 

см. и всички свързани с това разходи

м2 126.00

ул. "Йордан Петров", гр. Алфатар






