
ЗА ОБЕКТ: НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА  УСТОЙ НА МОСТ НА РЕКА БАТУЛИЙСКА В СЕЛО БАТУЛИЯ

ед.
цена

2501

Изкоп за фундаменти на устой и временна стоманена рамка,
включително натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, включително
всички свързани с това разходи.

м3 830

2502
Изкоп за подпорни стени, включително натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо
и оформянето му, включително всички свързани с това разходи.

м3 490

2503
Разваляне на съществуващ устой от каменна зидария 
включително разкъртване, натоварване, транспортиране на 
определено разстояние, разтоварване на депо и други.

м3 50

2504

Разваляне на съществуваща асфалтобетонова настилка -8см при
съоръженията, включително изкопаване, натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо
и оформянето му, съгласно изискванията на ТС. 

м2 144

2505

Разваляне на съществуващ предпазващ бетонов пласт при
съоръжение със средна дебелина 4 см армиран с мрежа,
включително разкъртване, натоварване, транспортиране на
определено разстояние, разтоварване на депо и други.

м2 144

Сметка 2.5  РАЗВАЛЯНЕ ПРИ ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

обща стойност

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

П-ция / 
Item Описание на работите мярка / 

unit количество



ед.
обща стойностП-ция / 

 Описание на работите мярка / количество

2506

Разваляне на съществуващ стоманобетон за тротоарни блокове
при съоръжение, включително разкъртване, натоварване,
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо
и други.

м3 7,9

2507
Разваляне на съществуваща хидроизолация при съоръжение,
включително натоварване, транспортиране на определено
разстояние, разтоварване на депо и други. 

м2 144

2508

Демонтаж на съществуващи парапети при съоръжение, съгласно
временната и постоянна организация на движение, включително,
натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване
в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо и
оформянето му, съгласно указанията на Инженера и всички
свързани с това разходи

м 64

2509 Демонтаж на съществуващи дилатационни фуги - 2 броя,
включително натоварване  транспортиране на определено м 25,2

2510 Демонтаж на съществуващи тръби в тротоар м 31,3

2511 Разваляне бетонови бордюри при съоръжение и превоз на депо м 64

2512 Разваляне бетонови блокчета с кабелни канали при съоръжение и
превоз на депо м 64

2513 Разваляне тротоарни плочи при съоръжение и превоз на депо м2 74

2514 Разваляне пясъчна възглавница под тротоарни плочи при
съоръжение и превоз на депо м3 9

Сметка 2.6 РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ГОЛЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ



ед.
обща стойностП-ция / 

 Описание на работите мярка / количество
2601 Възстановяване обратен насип при нов устой, транспорт и

всички свързани с това разходи. м3 595

2602 Насип при подпорни стени, транспорт и всички свързани с това
разходи. м3 390

2603 Награпяване и почистване на бетонова повърхност, включително
всички свързани с това разходи. м2 144

2604 Почистване на речното корито Гл 
Сума/LS 1

2605 Направа на облицовка на конусите на устоите, включително м2 34
2606 Подложен бетон под преходна плоча - 15см - В15 (С12/15) м3 4,6
2607 Подложен бетон под тротоарни блокове - 15см - В15 (C12/15) м3 7,8

2608 Подложен бетон под подпорни стени - 15см - В15 (C12/15) м3 10,9

2609 Подложен бетон под фундаменти за рамка - 15см - В15 (C12/15) м3 1,4

2610
Полагане на бетон за преходна плоча B30 (С25/30), включително
кофраж, необходими материали и всички свързани с това
разходи.

м3 9,2

2611
Полагане на бетон за нов устой B30 (С25/30), включително
кофраж, необходими материали и всички свързани с това
разходи.

м3 110,9

2612
Полагане на бетон за нови крила B30 (С25/30), включително
кофраж, необходими материали и всички свързани с това
разходи.

м3 3,7

2613
Полагане на бетон за фундаменти на стоманена рамка B30
(С25/30), включително кофраж, необходими материали и всички
свързани с това разходи.

м3 12,7



ед.
обща стойностП-ция / 

 Описание на работите мярка / количество

2614
Полагане на бетон за подпорни стени B25 (С20/25), включително
кофраж, необходими материали и всички свързани с това
разходи.

м3 101,8

2615
Запълване с бетон B20 (С16/20) от фундамент до кусинет,
включително кофраж, необходими материали и всички свързани с
това разходи.

м3 11,8

2616 Излят на място бетон B35/С30/37/съгласно Техническата
спесификация с клас по водоплътност 0.8 и мразоустойчивост 150 м3 44,5

2617 Барбакани в подпорни стени включително необходими
материали и всички свързани с това разходи. бр. 10

2618

Армировка за тротоари клас В500С и в съответствие с
изискванията на Раздел 7600 на Техническата спесификация,
всички диаметри оребрена стомана, армировка за преходна плоча,
армировка за фундаменти на стоманена рамка  устой

кг/kg 9894,75

2619 Армировка за подпорни стени 1, 2 и 3 клас В500С и в
съответствие с изискванията на Раздел 7600 на Техническата кг/kg 6234,85

2620 Доставка и монтаж на временна стоманена рамка и всички
свързани с това разходи кг/kg 8341

2621
Хидроизолация листова за съоръжение в съответствие с 
Чертежите  и съгласно Раздел 8912 от ТС върху грунд съгласно 
Раздел 8911 от ТС с всички съпътстващи разходи.

м2 144

2622
Хидроизолация от обмазен тип по всички бетонови повърхности
на нов устой и подпорни стени, които се засипват, включително
доставка  полагане  както и всички свързани с това разходи

м2 308



ед.
обща стойностП-ция / 

 Описание на работите мярка / количество
2623 Доставка и монтаж на стоманена предпазна ограда H2W4 при

съоръжение, включително всички свързани с това разходи м 64

2624 Доставка и монтаж на парапет при съоръжение, включително
всички свързани с това разходи м 64

2625 PVC тръби ф 110 при съоръжение съгласно DIN 19531 
включително материали и всички свързани с това разходи м 128

2626 Дилатационни фуги "закрит тип" с максимална дилатация 20мм,
съгласно Раздел 8730 на ТС. м 25,2

2627 Доставка и полагане на асфалтови пластове с обща дебелина 10
см в зоната на моста между дилатационните фуги, съгласно м3 8,7

2628 Повдигане на връхната конструкция с хидравлични крикове и
всички свързани с това разходи

Гл 
Сума/LS 1

2629 Доставка и монтаж на медна ламарина с размери 20/25/2 см и 
всички сварзани с това разходи бр. 12

2630 Несортиран трошен камък за временен път за достъп по време на 
строиелството и всички свързанис това разходи м3 400

1 Почистване на пътна настилка и банкети м2 490

2
Разваляне на бетонови бордюри 18/35, включително всички
свързани с това разходи м 62

3 Фрезоване на съществуваща асфалтобетонова настилка – средно
4см, включително натоварване, превоз на всякакво разстояние и м2 32

4 Доставка и полагане на неплътен асфалтобетон средна дебелина -
4см                т 12

5 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон – 4 см м2 342

Сметка 2.7 ПЪТНИ РАБОТИ 



ед.
обща стойностП-ция / 

 Описание на работите мярка / количество
6 Направа на втори битумен разлив за връзка с различна ширина                          м2 460

7

Доставка и полагане на бетонови бордюри 15/35, включително
    всички свързани с това разходи м 66

8 Доставка и полагане на несортиран трошен камък за банкети                               м3 15

9 Полагане на хоризонтална маркировка  от боя с перли                                             м2 8

5 % НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ
20 % ДДС:

ВСИЧКО ЗА ОБЕКТА: 

ОБЩО ЗА ДЕЙНОСТИТЕ:


	ОКС

