
УТВЪРДИЛ:

                                                         МАРИЯ АЧКОВА

ПЛАН ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ 

РАЙОН "СРЕДЕЦ"
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І
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА  ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ С УНИ 

ПАВАЖ ПО ВЪТРЕШНОКВАРТАЛНИ УЛИЦИ

1 ул."Светослав Тертер" 

Разваляне на тротоар от бетонови плочи

Направа на настилка от павета "бехатон"

Ракордиране на гранитни бордюри

Изкоп земни почви машинно

Доставка и направа, основа на трошен камък 0-100б

Разваляне паважна настилка

Ремонт паважна настилка с паваж от обекта

2
ул."Хан Аспарух"  у-ка от ул."Г.С.Раковски" до ул."6-ти 

септември" 

Разваляне на тротоар от бетонови плочи

Направа на настилка от павета "бехатон"

Ракордиране на гранитни бордюри

Изкоп земни почви машинно

Доставка и направа, основа на трошен камък 0-100б

Разваляне паважна настилка

Ремонт паважна настилка с паваж от обекта

ВИДОВЕ РАБОТИ№

/КМЕТ НА РАЙОН "СРЕДЕЦ"/

      ПО ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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ОБЩА СТОЙНОСТ I :

ІI
АСФАЛТОВА НАСТИЛКА ПО ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ 

УЛИЦИ 

1 ул."Преспа" 

разваляне на бетонови бордюри

натоварване и превоз на отпадъци

направа на бетонови бордюри 18/35/50, включително доставка на 

материалите

разкъртване на неармиран бетон

изкоп, натоварване и изозване 

подравняване и упл.земно легло

направа на основа с трошен камък

битумен разлив - 3 пъти

доставка и полагане на ББ 10 см

доставка и полагане на НПАБ 6 см

доставка и полагане на ПАБ 4 см

2

Алеи в кв.Яворов в карето "Цар Иван Асен II" "Михай 

Еминеску" Цариградско шосе" и ул."Георги Марков" и около 

бл.78

направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

обкантване на кръпката с битумна паста

3 ул."Климент Охридски" 

направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

обкантване на кръпката с битумна паста

4 ул."Кракра" от ул."Шейново" до "Цар Освободител"

направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

обкантване на кръпката с битумна паста

5 ул."Виктор Юго" 
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направа асфалтова кръпка при ръчно изрязване и ръчно

полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6 см.

обкантване на кръпката с битумна паста

ОБЩА СТОЙНОСТ II :

IІІ
ПАВАЖНИ НАСТИЛКИ ПО ВЪТРЕШНО КВАРТАЛНИ 

УЛИЦИ 

1 ул."Aнгел Кънчев"

разваляне на паважна настилка

ремонт на паважна настилка с паваж от обекта

2 ул."Христо Белчев" 

разваляне на паважна настилка

ремонт на паважна настилка с паваж от обекта

3 ул."Сан Стефано" 

разваляне на паважна настилка

ремонт на паважна настилка с паваж от обекта
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