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№

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на 
ул. "Дойно Граматик", ул. "Балкан", ул. "Генерал 

Домбровски", ул. "Самуилец", ул. "Острец", ул. 
"Петко Ю. Тодоров", ул. "Калето", ул. 

"Чумерна", ул. "Неофит Бозвели", ул. "Георги 
Сава Раковски", ул. "Никифор 

Попконстантинов", ул. "Паисий Хилендарски", 
ул. "Здравец" в гр. Елена

ул. "Самуилец" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 319 0.99 315.81 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.04 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 319 1.50 478.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 48 6.01 287.58 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 319 32.00 10 208.00 анализ № 7

ул. "Острец" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 90 0.99 89.10 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 90 1.50 135.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 14 6.01 81.14 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 90 32.00 2 880.00 анализ № 7

Приложение към Договор № РД.02.11-101/17.01.2020 г.
Количествени сметки и/или Технически спецификации 

на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане

Идентификационен № на проекта:

 Кандидат: 

Име на проекта:

BG06RDNP001-7.001-0134

Реконструкция и рехабилитация на ул. 
"Възрожденска" и тротоари към съществуващи улици 

в гр. Елена.

Община Елена
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ул. "П. Ю. Тодоров" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 682 0.99 674.78 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 682 1.50 1 022.40 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 102 6.01 614.46 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 682 32.00 21 811.20 анализ № 7

ул. "Калето" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 216 0.99 213.84 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 216 1.50 324.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 32 6.01 194.72 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2 36.57 65.83 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 216 32.00 6 912.00 анализ № 7

ул. "Чумерна" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 246 0.99 243.54 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 410 5.05 2 070.50 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 246 1.50 369.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 37 6.01 221.77 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 410 20.49 8 400.90 анализ № 5
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6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 32.91 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 246 32.00 7 872.00 анализ № 7

ул. "Неофит Бозвели" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 194 0.99 191.76 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 194 1.50 290.55 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 29 6.01 174.62 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 194 32.00 6 198.40 анализ № 7

ул. "Г. С. Раковски" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 237 0.99 234.43 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 237 1.50 355.20 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 36 6.01 213.48 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 237 32.00 7 577.60 анализ № 7

ул. "Никифор Попконстантинов" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 474 0.99 469.26 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 474 1.50 711.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 71 6.01 427.31 анализ № 4
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1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2 36.57 87.77 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 474 32.00 15 168.00 анализ № 7

ул. "Паисий Хилендарски" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 211 0.99 209.29 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 211 1.50 317.10 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 32 6.01 190.58 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 3 36.57 98.74 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 211 32.00 6 764.80 анализ № 7

ул. "Здравец" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 303 0.99 299.97 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 303 1.50 454.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 45 6.01 273.15 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 303 32.00 9 696.00 анализ № 7

ул. "Дойно Граматик" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 319 0.99 315.41 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 584 5.05 2 949.20 анализ № 2
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3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 319 1.50 477.90 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 48 6.01 287.22 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 584 20.49 11 966.16 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2 36.57 65.83 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 319 32.00 10 195.20 анализ № 7

ул. "Балкан" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 211 0.99 209.09 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 211 1.50 316.80 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 32 6.01 190.40 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 211 32.00 6 758.40 анализ № 7

ул. "Генерал Домбровски" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 209 0.99 206.71 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 174 5.05 878.70 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 209 1.50 313.20 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 31 6.01 188.23 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 174 20.49 3 565.26 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 1 36.57 43.88 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 209 32.00 6 681.60 анализ № 7

Дейност 4: 161 838.84 лв. без ДДС 
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ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на 
тротоари към ул. "Крайбрежна", ул. "Мир", ул. 
"Костовска", ул. "Оборище", ул. "Опълченска", 
ул. "Кършовска", ул. "Спортист", ул. 
"Църковна", ул. "Кокиче" и ул. "Стара планина" 
в гр. Елена.

ул. "Крайбрежна" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 375.00 0.99 371.25 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0.00 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 375.00 1.50 562.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 56.25 6.01 338.06 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0.00 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 4.50 36.57 164.57 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 375.00 32.00 12 000.00 анализ № 7

ул. "Мир" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 621.00 0.99 614.79 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0.00 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 621.00 1.50 931.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 93.15 6.01 559.83 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0.00 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 6.60 36.57 241.36 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 621.00 32.00 19 872.00 анализ № 7

ул. "Костовска" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 661.00 0.99 654.39 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 421.00 5.05 2 126.05 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 661.00 1.50 991.50 анализ № 3
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4 Изкоп за нов тротоар м3 99.15 6.01 595.89 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 421.00 20.49 8 626.29 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2.10 36.57 76.80 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 661.00 32.00 21 152.00 анализ № 7

ул. "Оборище" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 561.00 0.99 555.39 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 353.00 5.05 1 782.65 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 561.00 1.50 841.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 84.15 6.01 505.74 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 353.00 20.49 7 232.97 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 3.30 36.57 120.68 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 561.00 32.00 17 952.00 анализ № 7

ул. "Опълченска" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 450.00 0.99 445.50 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 265.00 5.05 1 338.25 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 450.00 1.50 675.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 67.50 6.01 405.68 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 265.00 20.49 5 429.85 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 3.00 36.57 109.71 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 450.00 32.00 14 400.00 анализ № 7

ул. "Кършовска" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 1215.00 0.99 1 202.85 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 678.00 5.05 3 423.90 анализ № 2
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3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 1215.00 1.50 1 822.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 182.25 6.01 1 095.32 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 678.00 20.49 13 892.22 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 6.90 36.57 252.33 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 1215.00 32.00 38 880.00 анализ № 7

ул. "Спортист" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 316.00 0.99 312.84 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 212.00 5.05 1 070.60 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 316.00 1.50 474.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 70.35 6.01 422.80 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 212.00 20.49 4 343.88 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 3.30 36.57 120.68 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 316.00 32.00 10 112.00 анализ № 7

ул. "Църковна" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 649.00 0.99 642.51 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0.00 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 649.00 1.50 973.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 97.35 6.01 585.07 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0.00 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 5.10 36.57 186.51 анализ № 6

7
Направа на нова тротоарна настилка - каменни плочи 
по образец от съществуващите, вкл. всички свързани 
с това присъщи разходи

м2 649.00 32.00 20 768.00 анализ № 7

ул. "Кокиче" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи
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1 Формиране на земната основа м2 126.00 0.99 124.74 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 0.00 5.05 0.00 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 126.00 1.50 189.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 18.90 6.01 113.59 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 0.00 20.49 0.00 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2.70 36.57 98.74 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 126.00 32.00 4 032.00 анализ № 7

ул. "Стара планина" Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 769.00 0.99 761.31 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 515.00 5.05 2 600.75 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 769.00 1.50 1 153.50 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 115.35 6.01 693.25 анализ № 4
1.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 515.00 20.49 10 552.35 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 3.60 36.57 131.65 анализ № 6

7 Направа на нова тротоарна настилка, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м2 769.00 32.00 24 608.00 анализ № 7

Дейност 3: 267 314.09 лв. без ДДС 

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на 
ул. "Възрожденска" в гр. Елена - ремонт на 

тротоари
Мярка Одобрено 

количество
Ед. 

цена 
Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
2.1. Подготвителни и земни работи

1 Формиране на земната основа м2 576.00 0.99 570.24 анализ № 1

2 Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо 
включително всички разходи, съгласно проекта. м 281.00 5.05 1 419.05 анализ № 2

3 Разваляне на тротоарна настилка от плочи и превоз на 
депо включително всички разходи, съгласно проекта. м2 576.00 1.50 864.00 анализ № 3

4 Изкоп за нов тротоар м3 86.00 6.01 516.86 анализ № 4
2.2. Пътни работи

5 Нови бетонови бордюри 15/25 см, вкл. всички 
свързани с това присъщи разходи м 281.00 20.49 5 757.69 анализ № 5

6
Направа на тактилни плочи при скосяване на тротоар 
за достъпна градска среда, вкл. всички свързани с 
това присъщи разходи

м2 2.40 36.57 87.77 анализ № 6

7
Направа на нова тротоарна настилка- тротоарни 
плочки - 30/30/10см, вкл. всички свързани с това 
присъщи разходи

м2 576.00 32.00 18 432.00 анализ № 7
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Дейност 2: 27 647.61 лв. без ДДС 

ПОДОБЕКТ: Реконструкция и рехабилитация на 
ул. "Възрожденска" в гр. Елена - ремонт на 
пътната насттилка

Мярка Одобрено 
количество

Ед. 
цена 

Обща 
цена

Основание 
за разходни 

норми                     
(анализ №)

I. Пътна част
1.1. Подготвителни и земни работи

1 Предварително фрезоване на асфалтова настилка м3 85.00 54.37 4 621.45 анализ № 8

2
Направа на изкоп за почистване на съществуващи 
ревизионни и дъждоприемни шахти, вкл. натоварване 
и транспортиране на определено разстояние

м3 4.00 21.69 86.76 анализ № 9

1.2. Асфалтови работи

3 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А в 
уплътнено състояние - 4см м2 1415.00 38.32 54 222.80 анализ № 10

3 Доставка и полагане на плътен асфалтобетон тип А в 
уплътнено състояние - 4см м2 991.00 38.32 37 975.12 анализ № 10

4 Втори битумен разлив м2 1415.00 1.53 2 164.95 анализ № 11
1.3. Принадлежности на пътя

5
Повдигане до проектно ниво на РШ, вкл. нови 
самонивелиращи се капаци и всички сързани с това 
разходи

бр 4.00 1 322.10 5 288.40 анализ № 12

6 Повдигане до проектно ниво на ДШ, вкл. нови 
чугунени решетки - заключващи се и непропадащи бр 2.00 1 018.91 2 037.82 анализ № 13

II. Постоянна организация на движението
7 Хоризонтална маркировка м2 30.00 15.12 453.60 анализ № 14

8 Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио - 
Iви типоразмер м2 2.10 346.70 728.07 анализ № 15

9 Стойки с дължина до 3м за стандартни знаци бр 6.00 84.10 504.60 анализ № 16
10 Скоби за закрепване на стандартни пътни знаци бр 18.00 17.79 320.22 анализ № 17

III. Временна организация на движението

7 Временна хоризонатална маркировка и вертикална 
сигнализация гл.сума -

Дейност 1: 108 403.79 лв. без ДДС 

ДДС 20%: 113 040.87
ТОТАЛ: 678 245.20

ВСИЧКО: 565 204.33

ДОГОВАРЯЩИ: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
ОБЩИНА ЕЛЕНА  "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД 
Кмет:   Изпълнителни директори - заедно: 
  
 
 
 
 
инж. Дилян Млъзев  Румен Игнатов Филип Маринов 
 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД! 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД! 

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ - 
на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, 

във връзка с чл. 2 от ЗЗЛД! 
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