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Мерките в таблицата по-долу произтичат от Националната стратегия за БДП 2021-2030 г. и Плана за действие към нея и се 

отнасят за всички ОКБДП, поради което са предварително дефинирани и унифицирани. Те се приемат като мерки с постоянен 

характер и следва да се интегрират текущо в дейността на ОКБДП. Срокът на мерките се приема за текущ/постоянен, освен 

ако не е указано друго.   
 

Мярка 43 Конкретни мерки за подобряване на пътната безопасност по републиканската пътна мрежа и Мярка 44 Конкретни 

мерки за подобряване на пътната безопасност по общинската пътна и улична мрежа следва да се включат и представят 

допълнително в конкретика като таблици – информацията от ОПУ и общините, представени по образец. 
 

Информацията от общините и ОПУ се представя на секретариата на ОКБДП в срок до 15-ти януари с цел прилагането й към 

областната План-програма. Секретариатът на ОКБДП своевременно организира получаването на информацията. 
 

На база получената от общините и ОПУ информация за конкретни мерки, областната План-програма се съставя в 

окомплектован вид от секретариата на ОКБДП, разглежда се и се приема като проект на заседание, след което Областната 

администрация я представя в ДАБДП в срок до 31-ви януари на плановата година.  
 

Проектът на областна План-програма се преглежда и одобрява от ДАБДП при съответствие с изискуемите форма и 

съдържание. При необходимост от ревизия, ДАБДП дава съответните указания и срок за извършването й.  
 

План-програмата, в съответстващ вид и одобрена от ДАБДП, се помества на интернет страницата на ОКБДП. 

 

 

 

 

 

 

 

  Мярка Отговорна институция и 



2 
 

срок  

 

1. Подготовка на мерки по БДП от общините и ОПУ за целите на разработване на годишна 

областна план-програма по БДП и представянето им в секретариата на ОКБДП 

Общини, ОПУ 
 

15-ти януари 

2. Систематизиране на мерките по БДП за плановата година, представени от общините и ОПУ, 

в единна областнa годишнa План-програма по БДП и представяне на План-програмата в 

ДАБДП 

 

Секретариат на ОКБДП  
 

31-ви януари  

3. Поместване на годишната областна План-програма по БДП на интернет страницата на 

областна администрация  

Секретариат на ОКБДП  
 

След одобряването й от 

ДАБДП 

 

4. Провеждане на минимум 4 редовни заседания на ОКБДП – докладване на изпълнението;  

вземане на конкретни решения  

 

Членове на ОКБДП 
 

Председател на ОКБДП  
 

Секретариат на ОКБДП  

 

5. Участие в обучения за ОКБДП, организирани от ДАБДП  ДАБДП 
 

Членове на ОКБДП 
 

Секретариат на ОКБДП  
 

Съгласно организация на 

ДАБДП 

 

6. Изпълнение на методически указания на ДАБДП  Членове на ОКБДП 
 

Председател на ОКБДП  

 

7. Подготовка на информация за целите на годишен областен доклад по БДП от общините 

(част 1 от общинския доклад), ОПУ, ОДМВР и ЦСМП и представянето й в секретариата ба 

ОКБДП  

Общини, ОПУ, ОДМВР  

ЦСМП  
 

Секретариат на ОКБДП 
 

15-ти януари  

 

8.1 Подготовка на обобщен годишен областен доклад по БДП на ОКБДП и изпращането му в 

ДАБДП 

 

Секретариат на ОКБДП 
 

31-ви януари  
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8.2 Изпращане в ДАБДП на попълнен въпросник за състоянието (част 2 от общинския доклад) 

 

Общини 
 

31-ви януари 

 

9. Наблюдение и оценка на изпълнението на областната политика по БДП Председател на ОКБДП  
 

Секретариат на ОКБДП 
 

Членове на ОКБДП 

 

10. Обезпечаване на служители, отговорни за координацията на общинската и областната 

политика по БДП 

 

Областна администрация 
 

Общини  

 

11. Обучение на деца и ученици по БДП в системата на образованието 

 

РУО, Общини  

 

12. Организиране и провеждане на извънкласни дейности и кампании по БДП за деца и 

ученици в системата на образованието 

РУО, Общини  

 

13. Ограничаване на рисковете от ПТП при осъществяване на организиран превоз на деца, 

свързан с учебна и/или извънучебна дейност в системата на предучилищното и училищно 

образование 

РУО, Общини, ООАА 

 

14. Мерки на училищните комисии в развитието на средата за обучение по БДП и 

прилежащата пътна инфраструктура, и организация на движението в непосредствена близост 

до училището  

Училищни комисии, РУО 

 

15. Организиране и провеждане на превантивни кампании по БДП с акцент върху 

превишената/несъобразена скорост, шофирането след употреба на алкохол, наркотични 

вещества и техните аналози, ползване на обезопасителни колани и системи за 

обезопасяване на деца, техническата изправност на МПС, поведение на участниците в 

движението и др. 

ОКБДП 

 

16. Провеждане на единна и целенасочена комуникационна и медийна политика в областта 

на БДП 

 

ОКБДП 

17. Отбелязване на дати, свързани с БДП  ОКБДП 

 

18. Прилагане на комплекс от мерки по БДП спрямо работещите в държавните институции за Институции в ОКБДП 
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предпазването им от ПТП при взаимодействие с пътната система съгласно разработената от 

ДАБДП стандартизирана методология 
 

 

19. Анализ на травматизма по места и часови интервали за целите на извършване на 

контролна дейност в определени участъци 
 

ОДМВР, Общини  

 

20. Организиране и провеждане на специализирани полицейски операции съгласно анализа 

на пътнотранспортната обстановка 

ОДМВР 

 

21. Координация за съвместни действия на общините, ОПУ и ОДМВР по подобряване 

безопасността на пътната инфраструктура 

Общини, ОПУ, ОДМВР 

 

22. Поддържане и надграждане на документирана база данни за състоянието на пътната 

инфраструктура и безопасност  

Общини, ОПУ 

 

23. Разработване и прилагане на планове за устойчива градска мобилност с приоритет  Общини  

 

24. Прилагане на процедури за управление на пътната безопасност  Общини 

 

25. Изпълнение/актуализация на Генерални планове за организация на движението в 

населените места  

Общини 

 

26. Прилагане на ефективен контрол при управление на договорите за проектиране и 

строителство, и поддържане на пътната инфраструктура 

Общини, ОПУ 

 

27. Интегриране на научните изследвания и добрите практики в областта на пътната 

безопасност 

Общини, ОПУ 

 

28. Извършване на текущи и годишни обходи и огледи за документирана оценка на 

транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура като база за 

подготовка на мерките за пътна безопасност  

Общини, ОПУ 

 

29. Планиране и бюджетиране на мерки по пътна безопасност (капиталови инвестиции и 

текущо поддържане) в годишните бюджети на АПИ/ОПУ и общините на база оценката на 

транспортно-експлоатационното състояние на пътната инфраструктура 

Общини, АПИ/ОПУ 

 

30. Приоритетно обследване, обозначаване, обезопасяване и наблюдение на рискови 

участъци и участъци с концентрация на ПТП; обезпечаване с технически средства за контрол 

със съдействието на ОДМВР 

Общини, ОПУ, ОДМВР 
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31. Актуализация на организацията на движение по пътищата ОДМВР, Общини, ОПУ 

 

32. Текуща актуализация на организацията на движение чрез системи за контрол и 

управление на трафика 

ОПУ, Общини 

 

33. Информиране на водачите за въведени ВОБД и други ограничения  ОПУ, Общини 

 

34. Развитие на обществения транспорт и изграждане на оптимални връзки между 

различните видове транспорт 

 

Общини 

 

35. Подкрепа за алтернативни форми на придвижване (обществен транспорт, пешеходно и 

вело движение) 
 

Общини 

 

36. Интегриране на стандартите, свързани с БДП, в изискванията към договорите за 

проектиране и строителство на пътна инфраструктура; прилагане на ефективен контрол при 

управление на договорите  
 

Общини, АПИ/ОПУ 

 

37. Защита на уязвимите участници в движението – пешеходци и велосипедисти, чрез 

обезпечаване и обезопасяване на пешеходното и велосипедно движение 

 

Общини 

 

38. Спазване на правилата за престой и паркиране на автомобили Общини 

 

39. Въвеждане на системи за дистанционно регулиране на трафика с оглед достъп на 

спасителните екипи до мястото на настъпил инцидент 
 

Общини 

 

40. Стимулиране употребата на безопасни и екологични автомобили  
 

Общини  

41. Прилагане на мерки за повишаване отговорността на работодателите по отношение на 

техническата изправност на МПС, с които се извършва обществен превоз 
 

ООАА 

 

42. Провеждане на съвместни учения за реакция при настъпило ПТП  Областна администрация 

Общини, ОДМВР, ОПУ 

РДПБЗН, ЦСМП, Доброволни 

формирования 
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43. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: 

 

 

/моля, поставете таблицата, получена в информацията от ОПУ/ 

 

 

КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА: 

 

 

Проектиране  

 

Изработване на разширен идеен проект с извършване на пълни инженерно – 

геоложки проучвания и ПУП – парцеларен план на АМ  „ Черно море“ 

Изготвяне на разширен идеен проект 

 Път І-6 „София-Бургас” от км 428+200 до км 488+380  Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт 

 Път І-7 "Гр.ОПУ Шумен-Бероново-гр.ОПУ Сливен" от км 188+800  до км 

217+090 

Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт 

 Път І-9 „Обзор – Сл. бряг „от км 170+200 до км 203+396 

 

Изготвя се проект  за  основен ремонт 

(рехабилитация)  с  изграждане на трета 

лента в определени участъци. През 2022 е 

съгласуван  I-ви междинен етап от проекта   

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 

225+852 до км 226+322 

 

През 2022г. е разгледан  I-ви етап от 

проекта 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – 

Граница Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100 

През 2022г. е разгледан  I-ви етап от 

проекта 

 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път II-73 

„о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от км 75+700 до км 76+200 

През 2020г. е разгледан  I-ви етап от 

проекта 

 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

През 2022г. е разгледан  I-ви етап от 

проекта 
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Резово“ в участъка от км 9+975 до км 10+285 /морска абразия/ 

 II 73 "гр ОПУ Шумен-Лозарево-(Карнобат-Бургас)" от км 43+500 до км 

90+322 

Изготвяне  на  технически проект за 

основен ремонт. 

 Кръгово кръстовище на Път ІІІ-208 при км 92+900 и за мерки за 

успокояване на движението при входа на град Айтос 

Изготвяне на технически проект за кръгово 

кръстовище 

 Път ІІІ-795 „(Болярово - Средец)“ - Драка - Малина - Житосвят - Драганци – 

Карнобат” от км 14+000 до км 28+900 

Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт 

 Път ІІІ-7908 „(Средец-кв."Меден рудник")-Присад-Димчево-Маринка” от 

км 0+000 до км 20+873 

Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт 

 Път ІІІ-7909 „(Средец-кв."Меден рудник")-кв."Горно Езерово"-Братово-

Равнец” от км 0+000 до км 12+400 

Изготвяне на технически проект за 

основен ремонт 

   

 Път III-6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” - о.п. “Лукойл - 

Нефтохим” - Камено от км 12+979 до км 14+700 

Изготвяне на технологичен проект за 

ремонт по ТРП 

 Път III-705 „Бероново - Сунгурларе - Мъдрино „ (Лозарево - Карнобат) от 

км   0+000 до км 24+546 

Изготвяне на технологичен проект за 

ремонт по ТРП 

 Път III-7957 „Драганци – Карнобат“ от км 0+000 до км 7+061 Изготвяне на технологичен проект за 

ремонт по ТРП  

   

 

Строителство  

 

Обходен път на гр.Бургас – I-ви етап от км 230+700 на път I-9 до км 

493+550 на път I-6” 

Строителството е стартирало  през 2021г. 

Предстои завършване през 2023г. 

Ориентировъчна стойност за 2023г- 

5 800 000 лв с ДДС 

 Подмяна на дилатационните фуги на виадукт „Велека”  на път I–9  „Бургас - 

Малко Търново“ при  км 301+133 

В АПИ се провеждат тръжни процедури 

 

 Път І-9 „Граница Румъния - Дуранкулак - Шабла - о.п. Каварна - Балчик – 

Оброчище-Кранево - Златни пясъци - Св. Св. Константин и Елена - Варна - 

Старо Оряхово – Обзор-о.п. Слънчев бряг - Бургас - Маринка - Звездец - о.п 

Малко Търново - граница Турция“ от км 229+822 до км 236+030 

В АПИ се провеждат тръжни процедури 

 

 Път II-79 „О.п. Елхово - Болярово - Средец - кв. Меден рудник“ (Бургас - 

Маринка) съоръжение при км 76+010 

В АПИ се провеждат тръжни процедури 

 

 Път II-99 „Бургас –Созопол -Царево” от км 0+000 до км 58+000 Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

Индикативна стойност – 103 810 000 лв с 

ДДС 
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 Път II -99 „Царево – М.Търново” от км 58+000 до км 117+000 Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

Индикативна стойност – 105 600 000 лв с 

ДДС 

 Път ІІІ-208 „ Гр.ОПУ Варна – Дъскотна – Айтос” от км 82+749 до км 

92+465 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път III-539 „Средец - Дюлево - Русокастро - Трояново - Айтос „ (Карнобат - 

Бургас) от км 0+000 до км 17+800 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път III-705 „Бероново - Сунгурларе - Мъдрино „ (Лозарево - Карнобат) от 

км   0+000 до км 24+546 

 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път III-795 „(Болярово - Средец)“ - Драка - Малина - Житосвят - Драганци – 

Карнобат” от км 0+000 до км 14+000 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път ІІІ-795 "(Болярово-Средец)-Драка-Малина-Житосвят-Драганци-

Карнобат” от км 32+100 до км 45+600 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път ІІІ-5391"Трояново-Аспарухово-Крушево-Детелина-(Драганци-

Карнобат) от км 6+600 до км 21+052 

 

Изпълнява се  ремонт на пътя по ТРП. 

През 2023г. при осигурен финансов ресурс 

обекта ще приключи. Ориентировъчна 

стойност за 2023г. – 6 048 400 лв с ДДС 
 

 Път III-7957 „Драганци – Карнобат“ от км 0+000 до км 7+061 В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт  по ТРП 

 

 Път III-6008 (Карнобат - Бургас) - “Лукойл - Нефтохим” - о.п. “Лукойл - 

Нефтохим” - Камено от км 12+979 до км 14+700 

 

В АПИ се провеждат тръжни процедури за 

ремонт по ТРП 

 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на АМ 

"Тракия" в участъка от км 342+000 до км 348+000 

Прогнозната стойност - 19 735 843 лв с 

ДДС 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „о.п. Слънчев бряг – Бургас“ в участъка от км 

225+852 до км 226+322 

Индикативна стойност–2 772 000 лв с ДДС 
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 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път I-9 „Бургас – Маринка – Звездец – о.п. Малко Търново – 

Граница Турция“ в участъка от км 323+026 до км 323+100 

Индикативна стойност – 5 733 000 лв с 

ДДС 

 

 

 
Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на път II-73 

„о.п. Шумен – Радко Димитриево – Смядово – Веселиново – Лозарево – 

(Карнобат – Бургас)“  в участъка от км 75+700 до км 76+200 

Индикативна стойност – 5 595 752 лв с 

ДДС 

 

 Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на 

републикански път III-9901 „Царево – Варвара – Ахтопол – Синеморец – 

Резово“ в участъка от км 9+975 до км 10+285 /морска абразия/ 

Индикативна стойност – 7 119 000 лв с 

ДДС  

 

 Път ІІІ-906 „Оризаре – Каблешково” от км 14+100 до км 65+700 Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

Прогнозната стойност - 41 624 880 лв с 

ДДС 

 III 907"(Маринка - Звездец) – Визица - (Царево - М. Търново)" от км 0+000 

до км 24+781 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя.  
Прогнозната стойност – 32 472 000 лв с 

ДДС. 

 Път ІІІ-992"(Бургас-Созопол)-Росен-Веселие-Я.Поляна-Приморско" от км 

0+000 до км 21+676 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя.  

Прогнозна стойност -28 302 120 лв с ДДС 

 III-6009 "(Карнобат-Бургас)-Миролюбово- Изворище-Брястовец-

Каблешково- Ахелой-(о.п.Слънчев бряг-Бургас)" от км 22+040 до км 

28+531 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

Индикативна стойност – 6 491 000 лв с 

ДДС 

 

 Път ІІІ-9009 „/І-9/ – Ново Паничарево- Ясна поляна” от км 0+000 до км 

11+900 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя.  

Прогнозната стойност -15 656 520 лв с 

ДДС 

 ІІІ-9061"(Оризаре-Каблешково) -п.к.Тънково-о.п.Слънчев бряг" от км 0+000 

до км 7+853 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. Прогнозната 

стойност – 10 348 800 лв с ДДС 

 ІІІ-7907(Средец-кв.М.Рудник) Дебелт-Тръстиково-Полски извор-(кв.Горно 

Езерово"-Братово) от км 0+000 до км 16+185 

Извършване на основен ремонт 

(рехабилитация) на пътя. 

Прогнозна стойност – 21 290 280 лв с 
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ДДС 

   
 

 

 

 

44. КОНКРЕТНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ ПО ОБЩИНСКА ПЪТНА И УЛИЧНА МРЕЖА: 

 

 

/моля, поставете една под друга таблиците, получени в информацията от всички общини/ 

 

ОБЩИНА: АЙТОС 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Предстои приемане на Бюджет 

2023 г., след решение на 

Общински съвет – ще станат ясно 

улиците за цялостно 

асвалтиране, кърпежи, тротоари 

и банкети в територията на 

Община Айтос. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: ....................... 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: ............................. км  

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

1,5 милиона лева 

Капиталови 

средства в 

Бюджет 2023г. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: Община Айтос, 

подписа Споразумение с  

Министъра на регионалното развитие 

и благоустройство за финансиране на 

 общински проект „Изграждане,  

реконструкция и рехабилитация на 

улици, паркинги и тротоари в кв. 5 и 

5А, кв.5Б, кв.8, кв. 8А, кв.8Б по 

плана на гр.Айтос.  

Община Айтос ще получи 

финансиране за над 3 милиона лв. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостно благоустрояване на региона – 

предстои през настоящата година! 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Кварталите, попадащи в 

обхвата на проекта, се намират между улиците „Чудни скали» и 

«Ради Боруков», вкл. пространството от улица «Ради Боруков» до 

път ІІІ-208 «Провадия-Дъскотна-Айтос» 

 

Дължина: за настилки 3 км 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

3 милиона лева 
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Финансирането ще е в  

рамките на бюджета на  

Министерството на регионалното 

развитие и благоустройство за 2022г. 

/населено място; улица/път/ 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: Община Айтос 

/населено място; улица/път/ 

Посочваме улиците в които ще бъдат 

Предстои приемане на Бюджет 

2023г. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: Стари пътни знаци ще бъдат подновени с нови – 40 

броя и липсващи -40 броя, стойки за пътни знаци – 80 броя. 

Материали за поставянето им! Рязане на дървета и клони пречещи 

на пътните знаци и др. 

Улици: „Теню Мангъров, Железопътна, Антон Страшимиров, Лиляна 

Димитрова, Атанас Манчев, Владимир Заимов и Плиска. 

 

Прогнозна 

стойност:  

35 000лв. 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: Община Айтос 

/населено място; улица/път/ 

Предстои приемане на Бюджет 

2023г. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя:  

Надлъжна маркировка -424,44 кв. м 

Напречна маркировка - 281,13 кв. м 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

надлъжна маркировка шприц пластик и напречна маркировка 

пластик (описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Надлъжната и Напречна маркировка за освежаване на Общински 

пътища - ул. „Хаджи Димитър от светофарно кръстовище изход  

Провадия“, ул. „Димчо Карагьозов“, ул.„Паскал Янакиев“, 

 ул. „Васил Левски“, ул. „Николай Лъсков“, ул.„Станционна“, 

 ул. „Георги Тихолов“, ул. „Цар Освободител“, и ул.Братя 

Миладинови. 

Освежаване, на всички пешеходни пътеки в територията на община 

Айтос – около 52 броя! 

 

Прогнозна 

стойност:  

Предложение за 

Бюджет 2023 г. , 

боя за пътна 

маркировка и 

кореселин  

35 000лв. 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение: Община Айтос 

/населено място; улица/път/ 

Предстои приемане на Бюджет 

2023г. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: Ремонт на съществуващи 

мантинели – подмана на светлоотразители, от гр.Айтос до с.Мъглен-

 

Прогнозна 

стойност:  

15 000лв. 
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1 км. 

Поставяне на предпазни парапети висок тип ZN – Общо 140 метра. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 Предпазни парапети висок тип Zn на  

ул. „ Славянска“ и колелото и обезопасяване на пешеходната 

 пътека на светофара с предпазни парапети висок тип Zn. 

 Общо 20 броя парапети по – 2 метра, общо-40 метра 

 и 19 броя светлоотразителни колчета към парапетите.  

Предвидени са парапети висок тип Zn, на градинката  

с детски площадки, която граничи с ул. „Хаджи Димитър“, 

 за цялостно, заграждение с този тип парапети – 50 броя и 

светлоотразителни колчета 55 броя. 

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура – Неприложимо! 

 

Местоположение: Неприложимо  

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина от улицата/пътя:...................... км 

 

Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт – Неприложимо!  

 

Местоположение: Не са 

предвидени средства за 

обезопасяване на спирки на 

обществения транспорт! 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой спирки: ...................... бр. 

Те са в добро състояние! 

Вид обезопасителни дейности ...................  

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: гр.Айтос, ул. 

«Георги Тихолов», с.Тополица и  

с. Пирне 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: 3 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки предпазни парапети 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 000лв. 
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неприложимо (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение: Неприложимо 

– не са предвидени средства за 

2023г. 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: ................... 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение: Предстои 

приемане на Бюджет 2023г. 

/населено място; улица/път/ 

След, Решение на Общински съвет! 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик 

 

Местоположение: не са 

предвидени средства за Бюджет 

2023г. /населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк 

 

Местоположение: Община Айтос 

/населено място/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

          Автобусите извършващи транспорт – 7 бр. 

          Средна възраст на Автобусите – 9г., те са в добро техническо 

състояние. Покритие до всички населени места и гр.Бургас! 

Извършени инвестиции за период от 8г. – 500хил. 

         Извършени проверки от автомобилна администрация и други 

периодични проверки. 

Автобуси, извършващи транспорт в системата на училищното и 

предучилищното образование (брой, средна възраст и техническо 

състояние)  17 бр. – Автобуси, средна възраст – 17 години, теса в 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 
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добро състояние! 

Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни 

средства, системи за управление на трафика, оптимизация на 

схемите за движение на обществения транспорт, др./  

 

 

 

ОБЩИНА: БУРГАС 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

.................................................... 

 

 

 

 

1. Реконструкция на 

обслужваща улица и 

изграждане на нова 

велосипедна алея, с 

елементи на техническата 

инфраструктура от о.т. 11 и 

о.т. 12, по плана на ПЗ 

"Север", гр. Бургас. 

 

2. Реконструкция на ул. 

„Крайезерна” дясно платно 

от о. т. 472 - 471 - 470 - 248 

- 455 - 454 - 452 - 449 - 448 

- 445 - 444 - 443 - 442 - 441 

- 379 - 357 - 356 -313 - 314 

- 315 и ляво платно 512- 

513-514 - 257 - 456 - 453 - 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно. 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Общински път BGS 1034, в 

участъка от път III-9008 до вход/изход на кв. Лозово. 

Дължина: 1,150 км  

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина:  км  

 

 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

 

 

2 145 000,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

3 643 800,00 лв. с 

ДДС 
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451 - 450 - 424 - 447 - 446 - 

437 - 438 - 439 - 440 - 380 - 

359 - 358 - 355 - 354 – 353 

– етап 3 – Локално платно 

и привързването му към ул. 

„Крайезерна“, изграждане 

на велосипедна алея, гр. 

Бургас. 

 

3. Ремонт на улица от о. т. 

824-426-427-428-410-411-

412-413-414 до о. т 415 в 

ПЗ „Север“, гр. Бургас. 

 

4. Ремонт на улица от о.т. 17 

до о.т. 22, в ж.к. "Братя 

Миладинови", поземлен 

имот 07079.620.325, гр. 

Бургас. 

 

5. Ремонт на ул. "Шар 

Планина" от о.т. 24 до о.т. 

16, в участъка след 

кръстовището "Качика " 

към НОИ, гр. Бургас. 

 

6. Преасфалтиране на 

улицата пред бл. 3 в жк. 

"Братя Миладинови", гр. 

Бургас. 

 

7. Ремонт на общински път 

BGS3032(Изворище-

Банево) от км 9+170 до км 

9+480. 

 

8. Обособяване на паркоместа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,500 км  

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,070 км  

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина:  0,055км 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина:  0,070 км 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,310 км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

655 000,00 лв. с 

ДДС 

 

 

   

60 000,00 лв. с ДДС 

 

 

 

   

 

82 045,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

  

    33 519,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

     

   164 000,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

   500 000,00 лв. с 
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между у-ще ОУ „Г. 

Бенковски“ и ОДЗ 

„Звездица-Зорница“ и 

ремонт на прилежащата 

улица в к-с „Зорница“, гр. 

Бургас. 

 

9. Реконструкция на ул. 

„Шейново“, от о.т.326 до 

о.т.359, гр. Бургас. 

 

10. Реконструкция на ул. 

„Фердинандова“, от о.т.315 

до о.т.504, гр. Бургас. 

 

 

11. Проектиране на обект: 

“Разширение на бул. 

„Никола Петков“, в 

участъка от ул. „Петко 

Задгорски“ до бул. 

„Димитър Димов“, гр. 

Бургас“. 

 

12. Реконструкция на улица 

"Трите сестри" в участъка 

от ул. "Свобода" до ул. 

"Михайл Герджиков" в кв. 

Банево.  

 

13. Проектиране на нова 

организация на 

движението и при 

необходимост ново 

геометрично решение на 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина:  км 

 

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,970 км 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,430 км 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,480 км 

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 0,151 км 

 

 

 

 

 

ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

1 889 230,00 лв. с 

ДДС 

 

 

1 113 700,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  135 220,00 лв. с 

ДДС 

 

 

 

 

2 500 лв. с ДДС 
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кръстовището бул. „Мария 

Луиза“ и бул. „Сан 

Стефано“, гр. Бургас; 

 

 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

 

Дейности по банкети: 

 

1. Общински път BGS 2040 /с. 

Брястовец – с. Драганово/. 

 

 

 

Дейности по тротоари: 

 

1. Общински път BGS 1034, в 

участъка от път III-9008 до 

вход/изход на кв. Лозово. 

 

2. Улица от о. т. 824-426-427-

428-410-411-412-413-414 

до о. т 415 в ПЗ „Север“, гр. 

Бургас. 

 

3. Улица от о.т. 17 до о.т. 22, в 

ж.к. "Братя Миладинови", 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частично/цялостно: Двустранно стабилизиране на банкетите. 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: В зависимост от финансовия ресурс.  

 

Част от обектите от дейностите по настилките по платното. 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включени в 

прогнозната 

стойност на 

обектите. 
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поземлен имот 

07079.620.325, гр. Бургас. 

 

4. Улица "Шар Планина" от 

о.т. 24 до о.т. 16, в участъка 

след кръстовището "Качика 

" към НОИ, гр. Бургас. 

 

5. Улица „Шейново“, от 

о.т.321 до о.т.359, гр. 

Бургас. 

 

6. Улица „Фердинандова“, от 

о.т.315 до о.т.504, гр. 

Бургас. 

 

 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

1. ж.к. „Изгрев“; 

 

2. ж.к. „Зорница“; 

 

3. ж.к. „Славейков“; 

 

4. ж.к. „Лазур“; 

 

5. Централна Градска Част; 

 

6. ж.к. „Възраждане“; 

 

7. ж.к. „Меден Рудник“; 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Брой знаци:  21 броя 

 

Брой знаци:   9 броя 

 

Брой знаци:  34 броя 

 

Брой знаци:  13 броя 

 

Брой знаци:  17 броя 

 

Брой знаци:  14 броя 

 

Брой знаци:  52 броя 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

1 310,00 лв. с ДДС 

 

   560,00 лв. с ДДС 

 

2 120,00 лв. с ДДС 

 

   810,00 лв. с ДДС 

 

1 060,00 лв. с ДДС 

 

   870,00 лв. с ДДС 

 

3 250,00 лв. с ДДС 
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8. ж.к. „Братя Миладинови“; 

 

9. кв. Победа и кв. Акации ; 

 

10. Общински път BGS 3032, в 

участъка от кв. Банево до с. 

Изворище 

 

Брой знаци:  23 броя 

 

Брой знаци:    4 броя 

 

 

Брой знаци:  54 броя 

1 430,00 лв. с ДДС 

 

   250,00 лв. с ДДС 

 

 

3 735,00 лв. с ДДС 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

НАДЛЪЖНА МАРКИРОВКА 

 

1. ул. „Петко Задгорски“, в 

участъка от ул. „Георги 

Калоянчев“ до ул. „Аква 

Калиде“; 

 

2. ул. „Георги Калоянчев“, в 

участъка от ул. „Петко 

Задгорски“ до ул. „Димитър 

Аврамов“; 

 

3. бул. „Тракия“, в участъка 

от бул. „Стефан Стамболов“ 

до ул. „Янко Комитов“; 

 

4. бул. „Даме Груев“, в 

участъка от ул. „Лазар 

Маджаров“ до ул. „Струга“; 

 

5. бул. „Тодор Александров“, 

в участъка от надлез „Юг“ 

до площад Трапезица; 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 0,780 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 0,500 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 0,930 км. 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 0,600 км. 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 4,110 км. 

 

 

Прогнозна 

стойност: . 

............................ 

 

 

 

1 120,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

1 360,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

1 430,00 лв. с ДДС 

 

 

 

4 165,00 лв. с ДДС 

 

 

 

7 480,00 лв. с ДДС 
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6. ул. „Дунав“, в участъка от 

ул. „Демокрация“ до бул. 

„Стефан Стамболов“; 

 

7. бул. „Ал. Г. 

Коджакафалията“, в 

участъка от бул. „Захари 

Стоянов“ до бл.67 в к-с 

„Меден Рудник“; 

 

8. бул. „Захари Стоянов“, в 

участъка от кръстовище 

при бл.410 в к-с „Меден 

Рудник“ до край табела гр. 

Бургас; 

 

9. кв. Крайморие, в участъка 

от надлез „Крайморие“ до 

о.т. 155 на ул. „Христо 

Арнаудов; 

 

 

10. ул. „Атанасовско езеро“, в 

участъка от бул. „Димитър 

Димов“ до бул. „Никола 

Петков“; 

 

11. ул. „Янко Комитов“, в 

участъка от ул. „Лазар 

Маджаров“ до бул. 

„Тракия“; 

 

12. ул. „Яни Попов“, в участъка 

от ул. „Лазар Маджаров“ до 

бул. „Тракия“; 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 0,200 км. 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 1,880 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 4,000 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 2,000 км. 

 

 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,370 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,900 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,900 км. 

 

 

 

 

403,00 лв. с ДДС 

 

 

 

5 600,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

10 950,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

1 290,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

815,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

1 810,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

680,00 лв. с ДДС 
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13. ул. „Георги Минков“, в 

участъка от бул. „Тракия“ 

до бул. „Стефан 

Стамболов“; 

 

14. ул. „Александър 

Стамболийски“, кв. Ветрен, 

в участъка от ул. 

„Българка“ до кръгово 

кръстовище; 

 

15. ул. „Одрин“, в участъка от 

ул. „Христо Ботев“ до вход 

кв. Долно Езерово; 

 

16. общински път BGS 1033, в 

участъка от гр. Българово 

да АМ „Тракия“; 

 

17. ул. „София“, в участъка от 

бул. „Стефан Стамболов“ 

до ул. „Шар Планина“; 

 

18. ул. „Въстаническа“, в 

участъка от ул. „Капче“ до 

ул. „Георги Попаянов“; 

 

19. ул. „Георги Попаянов“, в 

участъка от ул. „Апостол 

Войвода“ до ул. 

„Въстаническа“; 

 

20. ул. „Апостол Войвода“, в 

участъка от ул. „Георги 

Попаянов“ до бул. „Ал. Г. 

Коджакафалията“; 

 

21. бул. „Сан Стефано“, в 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,690 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 1,000 км. 

 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 9,800 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 1,020 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,100 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 2,200 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 1,620 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,900 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 1,350 км. 

785,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

9 820,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

11 708,00 с ДДС 

 

 

 

2 128,00 лв. с ДДС 

 

 

 

770,00 с ДДС 

 

 

 

4 060,00 с ДДС 

 

 

 

4 170,00 с ДДС 

 

 

 

 

1 050,00 с ДДС 

 

 

 

 

2 300,00 лв. с ДДС 
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участъка от бул. „Мария 

Луиза“ до ул. 

„Демокрация“; 

 

22. ул. „Ген. Гурко“, в участъка 

от ул. „Демокрация“ до 

бул. „Стефан Стамболов“; 

 

23. ул. „Цар Симеон I“, в 

участъка от бул. „Стефан 

Стамболов“ до ул. 

„Демокрация“; 

 

24.  път III-7909, в участъка от 

бул. „Захари Стоянов“ до 

вход за кв. Горно Езерово“; 

 

25. общински път BGS 1033, в 

участъка от I-6 до гр. 

Българово; 

 

26. ул. „Петрова нива“, в 

участъка от ул. „Георги 

Попаянов“ до бул. „Ал. Г. 

Коджакафалията“; 

 

 

 

НАПРЕЧНА МАРКИРОВКА 

/пешеходни пътеки тип 8.1 и тип 

8.2, стрелки, STOP линии и 

други/ на територията на Община 

Бургас; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,540 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 1,220 км. 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 3,240 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 2,700 км. 

 

 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 0,560 км. 

 

 

 

 

 

 

Опресняване на съществуваща дълготрайна маркировка тип „Шприц 

пластик“ – 1 520 м2. 

 

Опресняване на съществуваща акрилатна маркировка – 7 783 м2. 

 

 

 

 

 

 

405,00 лв. с ДДС 

 

 

 

705,00 с ДДС 

 

 

 

 

5 510,00 с ДДС 

 

 

 

3 280,00 лв. с ДДС 

 

 

 

880,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

39 930,00 лв. с ДДС 

 

 

110 000,00 лв. с 

ДДС 
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5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

1. Път / ІІІ-6009, 

Миролюбово – Брястовец  / 

Изворище – Банево/ 

BGS1031 / - монтаж на 

0,150 км. ограничителни 

системи, тип мантинела. 

 

2. Булевард „Стефан 

Стамболов“, в 

кръстовището с ул. 

„Струга“ в района на парк 

„Света Троица“ – монтаж 

на предпазен парапет. 

 

3. Булевард „Захари 

Стоянов“, в участъка от ул. 

„Капитан Петко Войвода" 

до ул. „Въстаническа“, в 

посока гр. Средец – ремонт 

на съществуващ предпазен 

парапет. 

 

4. Улица „Христо Ботев“, в 

участъка от ул. 

„Александър Велики“ до 

ул. „Сливница“, в посока 

бул. „Сан Стефано“ – 

ремонт на съществуващ 

предпазен парапет. 

 

5. Улица „Шар Планина“, в 

кръстовището с ул. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,150 км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: монтиране на 

нови ограничителни системи, тип мантинела. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,050 км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: монтиране на нов 

предпазен парапет. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,074 км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: ремонт на 

предпазен парапет. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,052 км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: ремонт на 

предпазен парапет. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: 0,012 км 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

20 000 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

5 065,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

3 570,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

2 510,00 лв. с ДДС 

 

 

 

 

 

 

 

1 365,00 лв. с ДДС 
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„София“ – подмяна на 

съществуващ предпазен 

парапет с нов. 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови: подмяна на 

съществуващ предпазен парапет с нов. 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура  

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

1. Изграждане на нова 

велосипедна алея от о. т. 

54 до о. т. 12, по плана на 

ПЗ "Север", гр. Бургас, кв. 

Лозово, в участъка от ул. 

„Одрин“ до вход кв. 

Лозово.  

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

 

 

Дължина от улицата/пътя: 0,980 км 

 

Вид дейности (настилки, сигнализация, др.): асфалтово покритие, 

монтиране на съответната вертикална маркировка – 21 броя пътни 

знаци. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

Включена в 

прогнозната 

стойност на обекта. 

 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

 

Не се предвижда. 

 

 

  

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

1. Съществуваща пешеходна 

пътека на бул. „Ал. Г. 

Коджакафалията“, в 

района на бл. 294, бл.296 в 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Брой пътеки: 1 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки: изграждане на напречна 

изкуствена неравност с кръгъл профил на уличното платно в двете 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

3 225,00 лв. с ДДС 
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ж.к. „Меден Рудник“, гр. 

Бургас; 

 

2. Съществуваща пешеходна 

пътека на ул. „Велека“, 

пред ОУ „Христо Ботев“, в 

кв. Победа, гр. Бургас; 

 

 

посоки на движение; 

 

 

Брой пътеки: 1 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки: изграждане на напречна 

изкуствена неравност с кръгъл профил на уличното платно; 

 

 

 

 

1 615,00 лв. с ДДС 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

1. Улица „Девети Септември“, 

с. Равнец“; 

 

 

2. Улица „Борис Дрангов“, 

между ул. „Грозд“ и ул. 

„Ангел Кънчев“ в кв. 

Акации“, гр. Бургас; 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

 

 

Вид дейности за успокояване на движението: изграждане на 

напречна изкуствена неравност с кръгъл профил на уличното 

платно; 

 

Вид дейности за успокояване на движението: изграждане на 

напречна изкуствена неравност с кръгъл профил на уличното 

платно; 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

1 615,00 лв. с ДДС 

 

 

 

1 615,00 лв. ДДС 

10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

1. Нова улица от о.т.384-828-

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

 

 

Вид дейности: изкопни работи, направа на трошено-каменна 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

   

  315 000,00 лв. с 
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467-80 до о.т.113а по плана 

на „Районен център“, ж.к. 

“Меден Рудник“, гр. Бургас. 

 

2. Нова улица от о.т.1-о.т.2-

о.т.3 до о.т.4 за обслужване 

на УПИ II-3860, бивш 

масив 19, местност 

„Оникилика“, гр. Бургас. 

 

настилка, полагане на неплътна и плътна асфалтова смес и 

изграждане на тротоари. 

 

 

 

Вид дейности: изкопни работи, направа на трошено-каменна 

настилка, полагане на неплътна и плътна асфалтова смес и 

изграждане на тротоари. 

 

 

ДДС 

 

 

 

6 512 300 лв. с ДДС 

11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

1. Обект: „Обходен път на гр. 

Бургас – І етап, от км 

230+700 на път І-9 

„Сарафово –Бургас“ до км 

493+550 на път І-6 Ветрен 

– Бургас“, директно трасе и 

локални платна. 

 

2. Предпроектно проучване 

на за южен обход на к-с 

„Меден Рудник“, гр. Бургас. 

  

3. Изграждане на част от 

локално платно на главен 

път I-6 /кв. Ветрен – гр. 

Бургас/. 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

Проектиране на осветление на локалните платна към проекта. 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк 
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Местоположение: 

.................................................... 

/населено място/ 

 

 

 

 

1. Проект за въвеждане на 

Интегрирана система за 

управление на трафика - 

фаза 1 и фаза 2, гр. Бургас. 

 

 

2. Стартиране на процедура 

по кандидатстване за 

закупуване на 60 броя нови 

електрически автобуса и 8 

броя водородни автобуса.  

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни 

средства, системи за управление на трафика, оптимизация на 

схемите за движение на обществения транспорт, др./  

 

 

Проект за въвеждане на Интегрирана система за управление на 

трафика - фаза 1, обхващащ интеграция на общо 31 кръстовища на 

Бургас, както и ще бъде реализирана Фаза 2 на проекта - 

увеличаване на обхвата на кръстовищата, присъединени към 

системата с още 9 кръстовища. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

 

  280 000,00 лв. с 

ДДС 

 

 
 

ОБЩИНА: КАМЕНО 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

„Рехабилитация на път BGS 1051“ 

/път III-539/ с. Русокастро –  

с. Ливада – с. Тръстиково –  

с. Константиново, Община 

Камено (участък от км 1+000 до 

км 2+850 /Русокастро-Ливада/)“  

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от км 1+000 до км 

2+850 /Русокастро-Ливада/ 

 

Дължина: 1.850 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

1600000 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

“Рехабилитация на околовръстен 

път на с. Черни връх, от км 

0+000.00 до км 1+583.90, 

околовръстен път на с. Черни 

връх, Община Камено 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от км 0+000.00 до км 

1+583.90  

 

Дължина: 1.010 км  

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

1000000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

„Реконструкция и рехабилитация 

на улица „Георги Кондолов“, гр. 

Камено в участъка от о.т. 156 

(кръстовище с път III 5392 

(Трояново - Айтос) Винарско - 

Кръстина - Камено - Братово) до 

о.т. 116 (кръстовище с ул. 

Освобождение, Общ. Камено) и 

участъка от о.т. 146 (кръстовище 

с ул. Оборище гр. Камено) до 

кръстовище с ул. Освобождение, 

гр. Камено” 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от о.т.116 до о.т.156 по 

регулационен план на гр. Камено.  

 

Дължина: 1.197 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1464000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

с. Полски извор; 

улица с осови точки 77, 78 и 79 

по регулационен план; 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: улица с осови точки 77, 78 

и 79 по регулационен план  

 

Дължина: 0.100 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

7000 лв. 
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3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

гр. Камено, ул. Освобождение 

 

гр. Камено, път III-5392 при 

км.9+980  

 

с. Русокастро 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

 

Брой знаци: слагане на 8 бр. Д17 и 4 бр. А14 

 

Брой знаци: възстановяване на пътен знак Г20 

 

 

Брой знаци: слагане на 4 бр. Д17 и 2 бр. А14 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

1800 лв. 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя:: ...................... км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ................... 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура  

 

Местоположение: 

.................................................... 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

Прогнозна 

стойност: 



30 
 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

Дължина от улицата/пътя:...................... км 

 

Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... 

 

............................. 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой спирки: 

 

Вид обезопасителни дейности ...................  

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

не се предвижда 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: ...................... бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

...................  (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

с. Константиново 

път BGS1051-/III-539/-

Русокастро-Ливада-Тръстиково-

Константиново-/ІІ-79/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: „Изграждане на 

кръгово обръщало за автобуси и автобусни спирки в части от 

ПИ 52279.17.53, ПИ 52279.10.399, ПИ 52279.14.72 и ПИ 

52279.14.73 по КККР на с. Константиново“ 

 

Прогнозна 

стойност:  

130000 лв. 
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10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

11/ Изграждане на пътища за извеждане на транзитния трафик 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

не се предвижда 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място/ 

 

не се предвижда 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни 

средства, системи за управление на трафика, оптимизация на 

схемите за движение на обществения транспорт, др./  

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

ОБЩИНА: КАРНОБАТ 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

BGS1265  / III - 7306 / Сунгурларе - 

Грозден - Лозица - Граница общ. ( 

Сунгурларе - 

 Карнобат ) - Огнен - Искра - / I - 6 /  

 

 

Гр. Карнобат, ул. "Неофит Бозвели" 

 

 

 

 

 

Гр. Карнобат, ул. "Генерал Гурко" 

 

 

 

 

 

Гр. Карнобат, Ул. "Иван Рилски" 

 

 

 

 

 

 

Гр.Карнобат, Ул. "Св. св. Кирил и 

Методий" 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Граница общ. ( Сунгурларе - 

 Карнобат ) - Огнен - Искра - / I - 6 / 

 

Дължина: ...... 13,5 км....................... км  

 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: .....0,339........................ км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: .....0,178........................ км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: .....0,401........................ км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

2 700 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 000 лв. 

 

 

 

 

 94 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

211 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

326 000 лв. 
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Гр. Карнобат, Ул. "Карнобатска 

комуна" 

 

 

 

 

 

Гр. Карнобат, Ул. "Георги Кирков" 

 

Дължина: .....0,760........................ км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: .....0,214........................ км 

 

 

Частично/цялостно: Цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

Дължина: .....0,290........................ км 

 

 

 

114 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

142 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

Гр. Карнобат, ул. "Неофит 

Бозвели" 

 

Гр. Карнобат, ул. "Генерал 

Гурко" 

 

Гр. Карнобат, Ул. "Иван Рилски" 

 

Гр.Карнобат, Ул. "Св. св. Кирил 

и Методий" 

 

Гр. Карнобат, Ул. "Карнобатска 

комуна" 

 

Гр. Карнобат, Ул. "Георги 

Кирков" 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Цялостно възстановяване на тротоари 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: ......2,182....................... км  

 

 

Прогнозна стойност:  

 

 

 

360 000 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

............................................... 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

Прогнозна стойност:  
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/населено място; улица/път/ 

 

Път BGS1060 / III - 5391 / 

Аспарухово - Сърнево - Черково 

- Екзарх Антимово – Смолник 

 

Брой знаци: ...................... 

 

Участък Сърнево – Черково 

Брой знаци: 20 бр. 

 

 

Периодична подмяна на повредени, унищожени знаци 

 

 

2 700 лв. 

 

 

 

4 000 лв. 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

............................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

Път BGS1060 / III - 5391 / 

Аспарухово - Сърнево - Черково 

- Екзарх Антимово – Смолник 

Участък Сърнево – Черково 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...........4........... км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Полагане на нова маркировка 

Опресняване на съществуваща маркировка, където е необходимо 

 

 

Прогнозна стойност:  

 

 

 

 

 

    9 300 лв. 

 

 

   20 000 лв. 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

не се предвижда 

  

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура  

 

Местоположение: 

гр. Карнобат, от ул. "Москва” – 

до ж.п.гара 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина от улицата/пътя:........1,8.............. км 

 

Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) Настилки, 

сигнализация, осветление 

 

 

 

Прогнозна стойност:  

 

600 000 лв. 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   
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не се предвижда 

 

  

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение:  

гр. Карнобат, ул. "Москва” 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: ........5.............. бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки  

Монтиране на допълнително осветление 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

...................  (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

 

Прогнозна стойност:  

 

6 000 лв. 

 

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Александър Стамболийски» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 40 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново  

ул. «Петко Напетов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

Дължина: 0,080 км  

 

Прогнозна 

стойност:  

2 500 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново 

Ул. «Георги Кирков» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина: 0,020 км  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

700 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Цар Калоян» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 80 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 500 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Никола Вапцаров» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0, 400 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

12 195 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Иван Вазов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Първи май» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 40 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Шипка» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

700 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «О Махони» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0, 140 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

4 300лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «22-ри октомври» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,160 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

4 900лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. БКС 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,360 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

11 000 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Княз Борис I» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,220 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 800 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Преображенско въстание» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,110 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 400 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Янко Карагяуров» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,140 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

4 300лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Георги Кондолов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 40 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Георги Москов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 40 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Георги Бенковски» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

700 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Вишняев» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 80 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 500лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Константин Петканов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

700 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Георги Кондолов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

700 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Малко Търново,  

ул. «Георги Попаянов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

 700 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково,  

ул. «Манол Кузманов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 20 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

700лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково 

Ул. «Резвая» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 30 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 000лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково 

Ул. «Петрова нива» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,245 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

7 500лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково 

Ул. «Христо Ботев» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 100 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково 

Ул. «Тодор Каблешков» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 90 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 800 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

 

С. Граматиково 

Ул. «Велека» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 60 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 000лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково 

Ул. «Манол Кузманов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 90 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 800лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Граматиково,  

ул. «Иван Вазов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «М. Шивачев» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,200 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 100лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «В. Петлешков» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,140 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

4 300лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «Илинденска» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,400 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

12 195в. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «Хр. Смирненски» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,400 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

12 195лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «Хр. Смирненски» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 40 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Звездец 

Ул. «Хр. Ботев» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,360 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

9 800лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Стоилово 

Улица от о.т. 69 до о.т. 12 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,200 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 100лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Евренозово 

Улица с о.т. 28-о.т.35-о.т.20-о.т.2 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Близнак 

Улица с о.т. 82-о.т.7-о.т.1 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,140 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

4 300лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Младежко 

Улица с о.т. 45 до о.т. 37 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,0 100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Бяла вода 

Улица с о.т. 8 - о.т. 59 – о.т. 94 –о. т.  

133 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,200 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 100лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Калово 

Улица с о.т. 1 – о. т.11 – о.т.13 – 

о.т. 21 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Заберново 

Улица с о.т. 14 до о.т. 17 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

С. Визица 

Улица с о.т. 1 до о.т. 57 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от улица 

 

Дължина:0,040 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 220лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9 / Звездец - Евренозово-

Близнак - / ІІІ-908 / 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

 

Дължина:2,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

65 000лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ ІІ-99, Царево - Малко Търново 

/ - Граматиково 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

 

Дължина:0,060 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 850 лв. 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ ІІІ-907, м. Босна - Визица / - 

Заберново 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,400 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

12 195 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9, м. Босна – Звездец / - 

Младежко 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,500 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

15 250 лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Бръшлян 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Стоилово 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,200 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 100лв. 



48 
 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 050лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9 / Звездец – м. Петрова нива 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:1,100 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

33 550лв. 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

/ І-9, м. Босна – Звездец / - м. 

Ковач - / І-9 / 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: от пътя 

Дължина:0,200 км 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 100лв. 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

/ І-9 / Звездец - Евренозово-

Близнак - / ІІІ-908 / 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

 

Дължина: 10,000 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

10 000 лв. 
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Местоположение:  

 / ІІІ-907, м. Босна - Визица / - 

Заберново/ 

населено място; улица/път/ 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично  

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

 

 

Дължина: 2,000 км  

 

Прогнозна 

стойност:  

2 000 лв. 

 

Местоположение:  

/ І-9, м. Босна – Звездец / - 

Младежко 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

Дължина: 3,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

3 500 лв. 

 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Бръшлян 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:път  

 

Дължина: 0,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

500 лв. 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Стоилово 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

Дължина: 2,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

2 500 лв. 

 

Местоположение:  

/ ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично  

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

Дължина: 1,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност: 

1 500 лв. 
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Местоположение:  

/ І-9 / Звездец – м. Петрова нива 

/населено място; улица/път/ 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

Дължина: 1,500км  

 

Прогнозна 

стойност:  

1 500 лв. 

 

Местоположение:  

 

/ І-9, м. Босна – Звездец / - м. 

Ковач - / І-9 / 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: път 

Дължина: 0,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност: 

 500 лв. 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Княз Борис I“ 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 5 

 

Прогнозна 

стойност:  

600 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Малкотърновска комуна» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Климент Охридски» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Христо Ботев» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50лв. 
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Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «22-ри октомври» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Георги Кондолов» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Георги Москов» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Вишняев» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Иван Башев» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Гоце Делчев» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Прогнозна 
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Гр. Малко Търново,  

Ул. «Петко Напетов» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Брой знаци: 1 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Иван Вазов» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Райна Княгиня» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Никола Вапцаров» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

кв. «Изток» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Илия Бояджиев» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Георги Москов» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 
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/населено място; улица/път/ 

 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Възраждане» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Тракия» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци:1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Вълчан Войвода» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. О.т.98 до о.т. 107 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

100 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Александър Стамболийски» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново,  

Ул. «Дико Джелебов» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 1 

 

Прогнозна 

стойност:  

50 лв. 
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Местоположение:  

 

/ І-9 / Звездец - Евренозово-

Близнак - / ІІІ-908 / 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 4 

 

Прогнозна 

стойност:  

480 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

 / ІІІ-907, м. Босна - Визица / - 

Заберново/ 

населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240лв. 

 

 

 

Местоположение:  

/ І-9, м. Босна – Звездец / - 

Младежко 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Бръшлян 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Стоилово 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

/ ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 
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Местоположение:  

/ І-9 / Звездец – м. Петрова нива 

/населено място; улица/път/ 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

 

Местоположение:  

 

/ І-9, м. Босна – Звездец / - м. 

Ковач - / І-9 / 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

Местоположение 

 

BGS3097 / ІІІ-907, м. Босна – 

Визица / - Калово 

населено място; улица/път/ 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

Прогнозна 

стойност:  

240 лв. 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Княз Борис I» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,815 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

760 лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Александър Стамболийски» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,666 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

620 лв. 
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Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Шипка» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,635 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

590 лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «България» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 837км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

780 лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Петко Напетов» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 627км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

590лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Никола Вапцаров» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 770км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

715лв. 

 

Местоположение:  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Прогнозна 
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Гр. Малко Търново 

Ул. «Георги Кирков» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 280км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

стойност:  

260лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Първи май» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 332км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

310лв. 

 

Местоположение:  

Гр. Малко Търново 

Ул. «Преображенско въстание» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0, 187км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

175лв. 

 

Местоположение:  

С. Граматиково 

Ул. «Петрова нива» 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 1, 000км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

930 лв. 

 

Местоположение:  

С. Граматиково 

Ул. «Велека» 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 350 км 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 325 лв. 
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/населено място; улица/път/ 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Местоположение:  

 

/ І-9 / Звездец - Евренозово-

Близнак - / ІІІ-908 / 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя:20,100 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

18 665лв. 

 

Местоположение:  

 / ІІІ-907, м. Босна - Визица / - 

Заберново/ 

населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 5,400км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 5015 лв. 

 

Местоположение:  

/ І-9, м. Босна – Звездец / - 

Младежко 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 7,300 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 6 780 лв. 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Бръшлян 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 1,600 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

 

Прогнозна 

стойност:  

 1 486 лв. 
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действие се отнася) 

 

 

Местоположение:  

/ І-9, Звездец – Малко Търново / 

- Стоилово 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя:5,000 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 4 643 лв. 

 

Местоположение:  

/ ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 3,000 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 2 786 лв. 

 

Местоположение:  

BGS3097 / ІІІ-907, м. Босна – 

Визица / - Калово 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 3,600 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 3 343 лв. 

 

Местоположение:  

/ І-9 / Звездец – м. Петрова нива 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 12 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка (описва се дължината за какъв вид 

действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 11 144 лв. 
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5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение:  

/ ІІІ-907, м. Босна – Визица / - 

Бяла вода 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,250км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови монтиране на нови 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

28 750 лв. 

 

 

ОБЩИНА НЕСЕБЪР 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Несебър, гр. Обзор, с. Кошарица, 

с. Тънково, с. Равда, с. Оризаре, с. 

Гюльовци, гр. Св. Влас 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично: преасфалтиране и асфалтокърпежи  

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: 2,500 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

2 000 000 лв. 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

 

Гр. Несебър, гр. Обзор, с. Кошарица, 

с. Тънково, с. Равда, с. Оризаре, с. 

Гюльовци, гр. Св. Влас 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично: с. Кошарица, с. Тънково с. Оризаре, с. Гюльовци, гр. Св. 

Влас 

Цялостно: гр. Несебър, ул. «Хан Крум»; с. Равда; гр. Обзор; 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

Дължина:............................. км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1 500 000 лв. 
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3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение:  

Гр. Несебър, гр. Обзор, с. Кошарица, 

с. Тънково, с. Равда, с. Оризаре, с. 

Гюльовци, гр. Св. Влас 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: ...................... 

 

Извършване ремонт на повредени стойки и пътни знаци по цялата 

транспортна инфрастуктура; подмяна на стари знаци с нови; 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

100 000 лв. 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

Гр. Несебър, гр. Обзор, с. Кошарица, 

с. Тънково, с. Равда, с. Оризаре, с. 

Гюльовци, гр. Св. Влас 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 180 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Възстановяване на износената пътна маркировка по уличната 

мрежа, пешеходни пътеки и острови; възстановяване на 

надлъжната пътна маркировка: осови линии и крайни водещи линии 

(прекъсната/непрекъсната пътна маркировка); 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

150 000 лв. 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение:  

Гр. Несебър, гр. Обзор, с. 

Кошарица, с. Тънково, с. Равда, с. 

Оризаре, с. Гюльовци, гр. Св. Влас 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 160 л. м. 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови ................... 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Извършен ремонт на ОСП – гр. Св. Влас, с. Кошарица; 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

50 000 лв. 

 

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура  

 

Местоположение:  

Община Несебър 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина от улицата/пътя: 5 км 

 

Вид дейности (настилки, сигнализация, др.) ................... 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

30 000 лв. 
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Обезпечаване и обезопасяване на велосипедното движение; 

Ремонт по съществуващи велоалеи – пътна маркировка, вертикалната 

сигнализация (пътни знаци), подобряване на настилката; 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

Местоположение:  

Община Несебър 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой спирки: 35 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности: 6 бр. пътно оширение/джоб 

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

Изгражадане на нови джобове за автобусни спирки в к.к. Сл. Бряг; 

доставка и монтаж за спиркови заслони – монтиране на предпазни 

парапети в района на спирките; монтиране на стоманени боарди в 

зоната на спирките; монтиране на осветителни тела в района на 

спирките и осветяване на пешеходните пътеки към тях по 

общинската транспортна схема; 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

100 000 лв. 

 

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение:  

Община Несебър 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: 35 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки – светлинно осветяване; 

Изграждане на сигнализация, скоростоограничители; 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

...................  (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

80 000 лв.  

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение:  

Община Несебър 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението:  

Прилагане на мерки за ограничаване на възможностите за движение 

с високи скорости, създаване на острови, изграждане на изкуствени 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

80 000 лв.  
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неравности и др. 

 

 

10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение:  

к.к. Слънчев бряг – Запад 

 /населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: изграждане на пътни участъци в к.к. Сл. Бряг-запад; 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

5 800 000 лв. 

 

 

ОБЩИНА ПОМОРИЕ 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

BGS 1142 /I-9, Несебър-Бургас/-

Поморие/ BGS 1149/-1,6км. 

 

 

 

 

 

BGS 1144 /III-906, Оризаре-

Каблешково/ - Порой –Гълъбец-

Горица/III-2085/-13,0 км. 

 

 

 

BGS 1145 /III-906, Оризаре-

Каблешково/ - Медово – Бата –

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

цялостно: Рехабилитация 

Участък от път BGS 1142 /I-9, Несебър-Бургас/-Поморие/ BGS 

1149/ съвпадащ с част от улиците „Манастирска“ и „Княз Борис“ в 

гр.Поморие 

Дължина: 1.5 км  

 

Частично: Текущ ремонт 

Участък от път: BGS 1144 /III-906, Оризаре-Каблешково/ - Порой –

Гълъбец-Горица/III-2085/ 

Дължина: 13,0 км 

 
Частично: Рехабилитация 

Участък от път: BGS 1145 /III-906, Оризаре-Каблешково/ - Медово 

 

Прогнозна 

стойност:   

 

1 500 000,00 лв. 

 

 

 

80 000,00 лв. 

 

 

7 000 000,00 лв. 
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Страцин - Граница общ. (Поморие - 

Руен) – Просеник - /III-2085/ -14,8 

км. 

 

 

BGS 2140 / BGS 1145, Медово-

Страцин/Бата – Белодол -4,5 км. 

 

 

 
BGS 2141 /I-9/ Ахелой-Граница общ. 

(Поморие- Несебър) - Тънково-/III-

9061/ -3,0 км. 

 

 

 

BGS 2143 /III-906, Дюлино- 

Оризаре/- Козичино -7,7 км. 

 

 

 
BGS 2147 / BGS 1145, Бата-

Просеник/Страцин- Косовец -3,7 км. 

 

 

 

 
BGS 2148 /III-6009, Брястовец-

Каблешково/ -Дъбник –Габерово-

3,55 км. 

 

 

 

 

– Бата –Страцин - Граница общ. (Поморие - Руен) – Просеник - /III-

2085/ 

Дължина: 7,00 км 

 

Частично: Текущ ремонт 

Участък от път: BGS 2140 / BGS 1145, Медово-Страцин/Бата – 

Белодол                                                                               

Дължина: 4,5 км 

Частично: Рехабилитация 

Участък от BGS 2141 /I-9/ Ахелой-Граница общ. (Поморие - 

Несебър) - Тънково-/III-9061/  

Дължина: 1.5 км  

 

Частично: Текущ ремонт 

Участък от път: BGS 2143 /III-906, Дюлино- Оризаре/- Козичино 

Дължина: 7,0 км 

 

Частично: Текущ ремонт 

Участък от път BGS 2147 / BGS 1145, Бата-Просеник/Страцин- 

Косовец                                                                               

Дължина: 3,0 км 

 

Кръстовище: Цялостно 

Участък от път BGS 2148 /III-6009, Брястовец-Каблешково/ -

Дъбник –Габерово                                                               

Дължина: 0,3 км 

 

 

 

50 000,00 лв 

 

 

1 500 000,00 лв. 

 

 

160 000,00 лв. 

 

 

80 000,00 лв. 

 

 

350 000,00 лв. 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Прогнозна 
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.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

 

Гр.Поморие, улици в ЦГЧ/Централна 

градска част/, кв. Св. Георги, 

кв.Свобода и кв.Малко Солено езеро 

 

Гр.Каблешково, ул.» Ив.Вазов» 

 

 

Гр.Ахелой, ул.» Рила» 

 

Частично/цялостно: ....................... 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: ............................. км  

 

 

Частично, Ремонт на тротоари 

Дължина: 5км. 

 

Цялостно, ремонт на тротоари 

Дължина: 3 км. 

 

Цялостно, ремонт на тротоари 

Дължина: 3 км. 

стойност: 

............................. 

 

 

 

 

 

150 000,00 лв. 

 

 

100 000,00 лв 

 

 

100 000,00 лв. 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Гр.Поморие, кв. Малко Солено езеро 

 

 

 

 

 

 

Общинска пътна мрежа –извън 

урбанизираните територи 

 

 

 

 

 

Гр.Ахелой 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: ...................... 

 

Създаване на нова организация на движението в квартал «Малко 

солено Езеро», организация на платено и безплатно паркиране, 

както и забрани за паркиране. 

Брой знаци: 225 бр. 

 

Подмяна на компрометирани и износени пътни знаци, поставяне на 

допълнителна сигнализация, попълване на липсваща вертикална 

сигнализация 

Брой знаци: 180 бр. 

 

Подмяна на компрометирани и износени пътни знаци, поставяне на 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

30 000,00 лв 

 

 

 

 

25 000,00 лв. 

 

 

 

30 000.00 лв. 
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Гр.Каблешково 

допълнителна сигнализация, попълване на липсваща вертикална 

сигнализация и поставяне нова верт. Сигнализация съгласно 

утвърдения ГПОД в гр.Ахелой 

Брой знаци: 220 бр. 

 

Подмяна на компрометирани и износени пътни знаци, поставяне на 

допълнителна сигнализация, попълване на липсваща вертикална 

сигнализация и поставяне нова верт. Сигнализация съгласно 

утвърдения ГПОД в гр.Каблешково 

Брой знаци: 220 бр. 

 

 

 

 

 

30 000,00 лв. 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

Гр.Поморие- улична пътна мрежа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска пътна мрежа извън 

урбанизираните територи на 

населениете места в общината 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Опресняване на съществуваща пътна маркировка:  

Надлъжна: осови лини, крайни лини, острови и др. 

и напречна: стрелки, стоп лини, пешеходни пътеки, щриховка 

острови, парко места и др.- 10,8 км. 

Полагане на нова пътна маркировка 

Надлъжна: осови лини, крайни лини, острови и др. 

и напречна: стрелки, стоп лини, пешеходни пътеки, щриховка 

острови, парко места и др.– 3,5 км. 

 

Опресняване на надлъжна пътна маркировка: осови лини, крайни 

лини, острови – 65,8 км. 

Напречна пътна маркировка: стоп лини, щриховка острови, стрелки, 

пешеходни пътеки, спирки и др. 65,8 км. 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 
 

 

50 000,00 лв. 

 

35 000,00 лв. 

 

 

50 000,00 лв. 
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Улична пътна мрежа в населени 

места в общината без общинския 

център 16 бр. 

Опресняване на съществуваща пътна маркировка:  

Надлъжна: осови лини, крайни лини, острови и др. 

и напречна: стрелки, стоп лини, пешеходни пътеки, щриховка 

острови, парко места и др.- 80,5 км. 

 

50 000,00 лв. 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

  

 

Гр. Поморие  

 

с. Лъка  

 

 

Гр. Каблешково 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой спирки: ...................... бр. 

 

Вид обезопасителни дейности ...................  

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

 

 

Осветяване на 4 бр. спирки на градския транспорт, поставяне на 

оградни съоражения на 7 спирки. 

 

Осветяване на 2 бр. спирки от междуселещния транспорт. 

 

 

Уширение /джоб на 2 бр. спирки от междуселещния транспорт, 

поставяне на оградни съоражения, осветяване и сигнализация и 

маркировка. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

12 000.00 лв. 

 

2 000,00 лв. 

 

 

22 000,00 лв. 

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: ...................... бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 
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Гр.Поморие бул. »Яворов» 

                    Ул. »Княз Борис» 

 

                    Ул. »Княз Борис» 

 

                  Ул. »Солна», »Ахелой», 

»Стара Планина», »Братя 

Миладинови» 

 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

...................  (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

Основен ремонт на пешеходна алея «Яворов» 

Изкуствени неравности за ограничаване на скороста пред 

пешеходни пътеки 4 бр. 

Изграждане на пешеходен светофар пред 1 бр. пешеходна пътека 

Демаркиране /отпадане / 1 бр. пешеходна пътека 

Изграждане на понижен бордюр и тротоар с тактилни плочи за 

достъп на хора с увреждания. 

 

 

 

 

300 000.00 лв 

 

6 000.00 лв. 

85 000.00 лв. 

 

25 000.00 лв 

 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

Гр.Поморие 

Ул. «Княз Борис» и ул. »Европа» 

 

 

BGS 2148 /III-6009, Брястовец-

Каблешково/ -Дъбник –Габерово 

 

с.Порой , BGS 1144 /III-906, 

Оризаре-Каблешково/ - Порой –

Гълъбец-Горица/III-2085/ 

 

с. Бата, BGS 1145 /III-906, Оризаре-

Каблешково/ - Медово – Бата –

Страцин - Граница общ. (Поморие - 

Руен) – Просеник - /III-2085/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: ................... 

 

 

Изграждане на кръгово кръстовище 

 

 

Изграждане на ново кръстовище с острови за успокояване на 

движението. 

 

Изграждане на 4бр. Изкуствени неравности за успокояване на 

движението в началото на населеното масто и пред пешеходните 

пътеки в населеното място. 

 

Изграждане на 4бр. Изкуствени неравности за успокояване на 

движението в началото на населеното масто и пред пешеходните 

пътеки в населеното място 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

580 000,00 лв 

 

 

350 000.00 лв. 

 

 

24 000.00 лв. 

 

 

 

24 000.00 лв. 

 

10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 
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Местоположение: 

.................................................... 

/населено място; улица/път/ 

 

Гр.Поморие 

Ул.»Арда» 

Ул.»Велека» 

Ул.»Крайбрежна» 

 

Гр.Ахелой 

Ул.»Стара Планина» 

 

с.Лъка 

Ул.  

Ул.»Пирин» 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: ................... 

 

 

Ново строителство, цялостно, с тротоари  

Ново строителство, цялостно, без тротоари 

Ново строителство, с обособяване на паркинг за 80 паркоместа. 

 

Проектиране, съгласуване 

 

Проектиране, съгласуване. 

Ново строителство, цялостно, с тротоари  

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

85 000.00 лв, 

68 000.00 лв. 

430 000.00 лв. 

 

 

50 000.00 лв. 

 

 

29 000.00 лв. 

 

65 000.00лв. 

12/ Модернизация на обществения транспорт и автомобилния парк 

 

Местоположение: 

.................................................... 

/населено място/ 

 

 

 

Гр.Поморие  

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Видове дейности: ................... /закупуване на нови превозни 

средства, системи за управление на трафика, оптимизация на 

схемите за движение на обществения транспорт, др./ 

 

Оптимизация на схемата за движение на градския транспорт, 

създаване на нови лини №3 и №4  

Оптимизация на схемата за паркиране и надграждане на системата 

за управление на общинските паркинги и местата за платено и 

безплатно паркиране 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 

 

 

 

20 000.00 лв. 

 

200 000.00 лв 

 

13/ Други мерки по преценка на Общината: ..................................... 

....................................................  

 

Гр.Поморие 

Описание в конкретика: 

........................................................  

Изготвяне и прилагане на нова организация на движение, в 

Прогнозна 

стойност: 

............................. 
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 жилищните квартали кв.»Малко солено езеро» , кв. «Свети 

Георги»и кв.» Свобода». Проектиране и въвеждане на максимален 

брой улици с еднопосочност на движението, с възможност за 

паркиране в рамките на уличното платно. 

Проектиране, вертикална сигнализация, хоризонтална маркировка, 

системи за паркиране, ограничители за паркиране, система за 

управление и контрол идр. 

 

 

500 000.00 лв. 

 

 

ОБЩИНА ПРИМОРСКО 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

град Приморско: - улица 

„Странджа“ 

 

 

 

  

 

град Приморско: - улица „Лотос“ 

 

 

 

 

 

 

град Приморско: - улица „Кирил и 

Методий“ 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица 

„Странджа“. 

Дължина: ≈200,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Лотос“ 

(от улица „Стамополу“ до улица „Изгрев“) 

Дължина: ≈177,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Кирил и 

Методий“ (от улица „Странджа“ до улица „Трети март“) 

Дължина: ≈81,00м. 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈80 000лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈256 940лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈86 563лв. 
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град Приморско: - улица „Иван 

Вазов“ 

 

 

 

 

град Приморско: - улица 

„Странджа“ 

 

 

 

 

 

град Приморско: - улица „Стара 

планина“ 

 

 

 

 

 

град Приморско: - улица 

„Хоризонт“ 

 

 

 

град Приморско: - улица 

„Сияние“ 

 

 

 

 

 

 

град Приморско: - улица 

„Съединение“ и улица 

„Приморско шосе“ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Иван 

Вазов“ (от улица „Странджа“ до улица „Трети март“) 

Дължина: ≈73,00м. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица 

„Странджа“ (от улица „Трети март“ до улица „Кирил 

Методий“) 

Дължина: ≈175,00м. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Стара 

планина“ (от улица „Лотос“ до улица „Сияние“) 

Дължина: ≈218,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈96,00м. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Сияние“ 

(от улица „Ропотамо“ до улица „Стара планина“) 

Дължина: ≈150,00м. 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈160,00м. 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈40 908лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈241 037лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈148 829лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈27 582лв. 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈90 964лв. 

 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈127 732лв. 
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град Приморско: - улица „Стара 

планина“ 

 

 

 

 

 

град Китен: - улица „Бриз“ 

 

 

 

 

 

 

град Китен: - улица „Лилия“ и 

улица „Кокиче“ 

 

 

 

 

село Ясна Поляна: - улица 

„Янтра“ 

 

 

 

 

 

село Ясна Поляна: - улица 

„Резвая“ 

 

 

 

 

село Веселие: - улица „Просвета“ 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Стара 

планина“ (от улица „Нептун“ до улица „Иглика“) 

Дължина: ≈300,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улица „Бриз“ 

(от улица „Атлиман“ до улица „Корал“) 

Дължина: ≈181,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈490,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈80,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈40,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈140,00м. 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈231 992лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈76 856лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈245 551лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈40 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈15 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈70 000лв. 
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село Веселие: - улица „Секвоя“ 

 

 

 

 

 

село Веселие: - улица „Стефан 

Караджа“ 

 

 

 

 

село Веселие: - улица 

„Александър Стамболийски“ 

 

 

 

 

село Веселие: - улица „П. 

Станков“ 

 

 

 

 

село Ново Паничарево: - улица 

„Атанас Манчев“; улица „Дунав“; 

улица „Любен Каравелов“ и 

улица „Митко Палаузов“ 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈120,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈60,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈30,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈30,00м. 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ≈45,00м. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈60 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈30 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈15 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈15 000лв. 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 ≈40 000лв. 

 

 

 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

град Приморско: - улица „Трети 

март“ 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Прогнозна 

стойност:  
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село Веселие 

 

 

 

 

 

 

село Ново Паничарево 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Благоустрояване на 

северен тротоар. 

Дължина: ............................. км (Към момента на изготвяне на 

общинската програма по БДП не е уточнен участъкът на 

благоустрояване, както и неговата дължина). 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ............................. км (Ремонт на конкретни 

участъци от тротоарите в село Веселие). 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Частично/цялостно: Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: ............................. км (Ремонт на конкретни 

участъци от тротоарите в село Ново Паничарево) 

 

≈20 000лв. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

≈10 000лв. 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

≈3 000лв. 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

Улици и пътища на територията 

на Община Приморско. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой знаци: ...................... (Според необходимостта) 

Прогнозна 

стойност: 

≈20 000лв. (в 

предвидените 

средства е 

включена и пътна 

маркировка) 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

Улици и пътища на територията 

на Община Приморско. 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км (Според 

необходимостта). 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

Прогнозна 

стойност: 

≈20 000лв. (в 

предвидените 

средства е 
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(Опресняване на съществуваща и полагане на нова 

маркировка за улици и пътища, които са с положена нова 

асфалтова настилка). 

 

включена и 

сумата за пътни 

знаци) 

 

6/ Дейности по велосипедна инфраструктура  

град Приморско и град Китен 

 

 

BGS2164 /BGS2161, Приморско – Писменово/ - 

Международен младежки център – Китен /BGS1160/ - 

дължина 3.000км + /ул. „Георги Бенковски“ - 2300км, 

землище на гр. Китен/ – изграждане на велоинфраструктура 

(настилка и сигнализация).  

 

BGS2161 /III-992, Ясна Поляна – Приморско/ - Писменово – 

Граница общ. (Приморско - Царево) – BGS2281 – дължина 

11.000км – изграждане на велоинфраструктура (настилка и 

сигнализация).  

Прогнозна 

стойност: 

≈150 000лв. 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

град Приморско и град Китен 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Вид дейности за успокояване на движението: Поставяне на 

изкуствени неравности по улици в град Приморско и град 

Китен с интензивно движение. 

Прогнозна 

стойност: 

≈4 000лв. 

 

13/ Други мерки по преценка на Община Приморско 

град Приморско 

 

Описание в конкретика: 

Основен ремонт на мост над река Дяволска по вътрешен път 

BGS2164 /BGS2161, Приморско – Писменово/ - 

Международен младежки център – Китен / BGS1160/. 

Прогнозна 

стойност:  

≈35 000лв. 

 

 

 

ОБЩИНА РУЕН 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

1. Основен ремонт на улици с бетон в 

с. Струя, с. Соколец, с. Заимчево, с. 

Череша, с. Листец, с. Вресово. 

 

 

2. Основен ремонт на улици чрез 

асфалтиране в с. Трънак. 

 

 

3. Основен ремонт на улици с асфалт 

в с. Добромир, с. Билка, с. Рудина, с. 

Сини рид, с. Подгорец, с. Мрежичко, 

с. Припек, с. Каравельово, с. 

Топчийско, с. Добра поляна, с. 

Речица, с. Скалак, с. Дъскотна, с. 

Дропла, с. Вишна, с. Планиница, с. 

Просеник, с. Разбойна, с. Ръжица, с. 

Преображенци, с. Руен, с. Ябълчево, 

с. Шиварово, с. Зайчар, с. Люляково. 

 

4. Основен ремонт на пътища: 

- Основен ремонт на път BGS 3199 / 

BGS 1195, Припек-Мрежичко/- 

Топчийско в участък от разклон 

Гермето до с.Топчийско 

- Основен ремонт на път BGS 2180  - 

от село Ясеново- Снежа – Заимчево 

- Основен ремонт на път BGS 2189  

/III -208, Дъскотна -Китка/ - 

Шиварово 

 

5. Извършване на СМР по частично 

асфалтиране (кърпежи) на общинска 

пътна и улична мрежа на 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

 

1. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: улични участъци  

Дължина: обща дължина – 0,931км  

 

 

2. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: улични участъци  

Дължина: обща дължина – 0,719км   

 

3. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: улични участъци  

Дължина: обща дължина – 5,753км   

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участъци от пътища  

Дължина: обща дължина – 1,29км   

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

Дължина: ............................. км  

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1. 59 900,00 лева 

 

 

 

 

 

2. 100 300,00 лева 

 

 

3. 800 000,00 лева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 205 000,00 лева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 80 000,00 лева 
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територията на Община Руен  

 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

1. Дейности по тротоари - населените 

места на територията на Община 

Руен. 

 

 

2. Дейности по банкети: 

- Стабилизиране на банкети по път 

BGS 1195 /III-2085, Преображенци - 

Просеник /- Сини рид-Подгорец-

Припек-Мрежичко в участък  с.Сини 

рид - с.Подгорец 

- Стабилизиране на банкети по път 

BGS 2196 /BGS 1195 Просеник - Сини 

рид /- Рожден, в участък от разклон 

Доброван до разклон Рудина 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

1. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участъци от улици  

Дължина: ............................. км  

 

2. Частично 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участъци от пътища  

 

Дължина: обща дължина – 3,88км   

 

Прогнозна 

стойност:  

 

1. 50 000,00 лева  

 

 

2. 85 000,00 лева 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: Улици по 

населени места и междуселищни 

пътища, находящи се на територията 

на Община Руен 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: според необходимост 

 

Прогнозна 

стойност:  

17 000,00 лева 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 
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Местоположение: Територията на 

Община Руен 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

според необходимост 

 

Прогнозна 

стойност:  

30 000,00 лева  

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

Местоположение: Населени места 

на територията на Община Руен 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Брой спирки: 2 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности ................... 

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

7 000,00 лева  

 

 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр. Созопол, кв.»Мисаря», с. 

Крушевец, с. Присад, с. Габър, с. 

Индже войвода, с. Атия 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: ул. „Мусала“, ул.“Стара планина“, ул.“Хан 

Аспарух“, ул. „Цар Самуил“, ул. „Цар Иван Асен II“, ул.“ Хан 

Тервил“, ул.“Хан Кубрат“, ул.“Цар Симеон Велики“, ул.“Цар Калоян“, 

ул.“Цар Петър“, ул.“Хан Омуртаг“ 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: участъци от ул. „Мусала“, 

ул.“Стара планина“, кръстовища на ул.“Хан Аспарух“, ул. „Цар 

Самуил“, ул. „Цар Иван Асен II“, ул.“ Хан Тервил“, ул.“Хан Кубрат“ и 

изгарждане на нови пътни платна ул.“Цар Симеон Велики“, 

ул.“Цар Калоян“, ул.“Цар Петър“, ул.“Хан Омуртаг“. 

 

Прогнозна 

стойност:  

800 000 лв. с вкл. 

ДДС - СЕБРА 
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Дължина: 5 км за територия на гр. Созопол 3 км.  и за населените 

места 2 км. 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение: 

гр. Созопол, гр. Черноморец, с. 

Крушевец и Общински път BGS 1210 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: Общински път BGS 1210 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: сградата на община Созопол 

до входа на комплекс «Света Марина», ул. »Републиканска», ул. 

»Свете Никола», ул.»Славянска» 

 

Дължина: 1 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

270 000 лв. с вкл. 

ДДС 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: гр. Созопол, гр. 

Черноморец, с. Росен, с. Равна гора, 

с. Присад 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: По ГПОД за 

територията на гр. Созопол и ГПОД за територията на гр. 

Черноморец са предвидени за монтиране 400 пътни знака за 

пълното му реализиране, през 2023 година ще поставим една част, 

а акончателното ще преключим през 2024 година. Реализирането му 

ще се случи по-етапно, защото има много нови решения. 

 

Брой знаци: 200 броя пътни знаци е 150 броя пилони за монтаж на 

пътни знаци 

 

 

Прогнозна 

стойност: 30 000 

лв. с вкл ДДС 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: гр. Созопол, гр. 

Черноморец, Общински път BGS 12 

10, BGS 12 20 и BGS 12 11 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 20 км осеви линии, крайни 

контурни линии и ускоряващи ленти, насочващи стрелки. 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

 

Прогнозна 

стойност: 40 000 

лв. с вкл. ДДС 
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опресняване на съществуваща маркировка (описва се дължината за 

какъв вид действие се отнася) 

 

5/ Дейности по ограничителни системи за пътища/мантинели  

 

Местоположение: с. Габър, с. 

Вършило, Общински пътища BGS 12 

13 и BGS 22 14 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 4 км 

 

Ремонт на съществуващи или монтиране на нови 2 км подмяна на 

съществуващи листа на мантинели.  BGS 12 13 и BGS 22 14 

(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 10 000 

лв. с вкл. ДДС. 

 

7/ Обезопасяване на спирки на обществения транспорт   

 

Местоположение: гр. Созопол. 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: закупуване на 

кострукциите, разрешение за монтаж и монтаж. 

Брой спирки: 2 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности монтаж на нова спирка на спирка 

«Златна рибка» и спирка «Републиканска», монтаж на преградни 

буферни тела на спирка «Стар град», спирка «Площад Черно море» 

и спирка «Републиканска».  

(пътно уширение/джоб, оградни съоръжения, преградни буферни 

тела, осветяване, сигнализация и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност: 40 000 

лв. с вкл. ДДС 

 

8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: гр. Созопол 

ул.“Републиканска“, ул. „Ропотамо“ и 

пл.“Хан Крум“ 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: 7 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки монтиране на предпазни 

отраничители, подмяна с нови пътни знаци и нанасяне на нова 

пътна маркировка по ул. »Ропотамо» и пл.»Хан Крум» и 

превръщането й в пешеходна зона.  

 

 

Прогнозна 

стойност: 20 000 

лв.  с вкл. ДДС 
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Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура, 

(подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение: гр. Созопол – 

ул.»Републиканска» 

гр. Черноморец – ул.»Оборище»,  

с. Равадиново – ул.»Ропотамо»,  

с. Крушевец – пред кметството 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: монтиране на 

изкуствени неравности 

 

 

Прогнозна 

стойност: 12 000 

лв. 

10/ Изграждане на нови улици/общински пътища 

 

Местоположение: гр. Созопол, 

кв.»Мисари», ул.“Цар Симеон 

Велики“, ул.“Цар Калоян“, ул.“Цар 

Петър“, ул.“Хан Омуртаг“. /населено 

място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности: трасиране, строителна линия, изкопни работи за 

оформяне на леглото на пътя, полагане на основни пластове, 

валиране, битонна основа, бингер и полагане на износващ слой. 

 

Прогнозна 

стойност: заложени 

са в проекта по т. 1. 

13/ Други мерки по преценка на Общината: изграждане на «Паркинг Боруна». 

 

Местоположение: гр. Созопол 

/населено място/ 

 

 

Описание в конкретика: 

Заравняване, трамбоване, чакалиране и изравняване на подходите 

между нивата на паркинга и съществуващата денивелация на 

терена 

Прогнозна 

стойност: 160 000 

лв. с вкл. ДДС 

 

 

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 
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Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

III 795 Суходол – Орлинци  

 

 

 

 

 

BGS 2230 – II 53 Зорница – Средец 

(Загорци BGS 2250)  

 

 

 

 

 

гр. Средец - ул. „Димитър Юруков“  

 

 

 

 

 

 

гр. Средец – ул. „Йорданка 

Николова“  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: частично  

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от път  

 

Дължина: 7 км  

 

 

Частично/цялостно: частично  

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от път  

 

Дължина: 6 км  

 

 

Частично/цялостно: цялостно   

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: участък от улица 

 

Дължина: 120м.  

 

 

Частично/цялостно: цялостно   

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: цялостно  

 

Дължина: 1727м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

 

4 371 758,13 лв 

 

 

 

 

3 354 194,13 лв 

 

 

 

 

 

 

110 000,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

1 880 000,00 лв. 

 

 

 

2/ Дейности по тротоари и банкети  
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Местоположение: Средец 

/населено място; улица/път/ 

 

Ремонт на тротоари участък от ул. 

»Димитър Юруков» 

 

Ремонт на тротоари участък от ул. 

«Йорданка Николова» 

 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Частично/цялостно: цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: Участък от улицата  

Дължина: 0,168 км. 

 

Частично/цялостно: цялостно 

Участък от улицата/пътя/кръстовище:  

Дължина: 2,216 км. 

 

 

Прогнозна 

стойност: 55 800,00 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 

738000,00 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: гр. Средец улици 

/населено място; улица/път/ 

Цялостният ремонт на участък от ул. 

«Димитър Юруков» 

 

  

Цялостният ремонт на ул. «Йорданка 

Николова» 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци: 2 

 

 

 

Брой знаци: 26 

 

Прогнозна 

стойност: 400,00 

 

 
 

Прогнозна 

стойност: 6200,00 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: Средец 

/населено място; улица/път/ 

 

Цялостният ремонт на участък от ул. 

«Димитър Юруков» 

 

  

Цялостният ремонт на ул. «Йорданка 

Николова» 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,12 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка 0,12 км. (описва се дължината за 

какъв вид действие се отнася) 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 0,997 км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

полагане на нова маркировка 0,997 км. (описва се дължината за 

какъв вид действие се отнася) 

 

Прогнозна 

стойност: 210,00 

 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност: 4000,00 
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ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

Гр.Сунгурларе – с. Грозден 

.................................................... 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

                              

Частично/цялостно: Частично - Изкърпване 

 

Участък от улицата/пътя/кръстовище: ...........................  

 

Дължина: 4.300 км. 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

   143 500.00 лв. 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: Гр.Сунгурларе 

/населено място; улица/път/ 

Общински пътища 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой знаци:403 бр. 

 

Прогнозна 

стойност:  

   42 073.00 лв. 

 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение:  

Гр.Сунгурларе  

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

Дължина на участъка от улицата/пътя: 2 км. Опресняване на 

съществуваща или полагане на нова маркировка 

Опресняване на съществуваща. 

2 /два / км. (описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

     2 100.00 лв. 
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8/ Обезопасяване на пешеходни пътеки и изграждане на пешеходна инфраструктура 

 

Местоположение: с.Чубра  

общ. Сунгурларе обл. Бургас 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Брой пътеки: 2 бр. 

 

Вид обезопасителни дейности по пътеки ................... 

 

Вид обезопасителни дейности по друга пешеходна инфраструктура 

...................  (подлези, надлези, пешеходни алеи и др.) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

25 000.00 лв. 

 

9/ Мерки за успокояване на движението (кръгови кръстовища, изнесени тротоари, острови, изкуствени неравности, 

др.), включително на входовете/изходите на населените места 

 

Местоположение: Кръгово кръсто- 

вище на път III 705, III 7306 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика, което включва следното: 

 

Вид дейности за успокояване на движението: ................... 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

450 000,00 лв. 

 

13/ Други мерки по преценка на Общината : Община Сунгурларе област Бургас не се предвижда други мерки. 

Съединение – Гара Завет - Завет  

 

 

Описание в конкретика: 

Рехабилитация на Общински път BGS 2267, участък 1 от км.3+560 

до км.13 +680 , участък 2 от км.0+000 до км.2 + 960 

Прогнозна 

стойност:  

6 403 259.00 лв. 

 

 

 

ОБЩИНА ЦАРЕВО 

 

 

1/ Дейности по настилки по платно за движение 

 

Местоположение:  

/населено място; улица/път/ 

 

1.1.гр.Царево-улици 

 

Описание в конкретика, : Преасвалтиране и текущ ремонт на 

улици 

 

частично 

 

Прогнозна 

стойност:  

 

   500 000 лв 
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1.2.гр.Ахтопол-улици 

1.3.с.Лозенец-улици 

1.4.с.Синеморец-улици 

1.5.с.Варвара-улици 

1.6.Реконструкция на общински 

път Лозенец –Фазаново, BGS 

2281 

Участък от улици  

Дължина: ............................. км  

 

 

Описание в конкретика: Реконструкция на част от пътя. частично 

Участък от 2+00км до 9+00км 

Дължина: 7/седем/ км  

 

 

     50 000 лв 

     50 000 лв 

     50 000 лв 

     50 000 лв 

 

3 500 000 лв 

2/ Дейности по тротоари и банкети  

 

Местоположение:  

Гр.Царево, ул. »Хан Аспарух» 

участък от кръстовище с ул.»Пенека4 

до кръстовище с ул.Тракия» 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика: изграждане на пешеходна зона 

 

цялостно 

Участък от улицата «Хан Аспарух», гр.Царево  

 

Дължина: 0.3 км  

 

 

Прогнозна 

стойност:  

1 072 000 лв 

 

3/ Дейности по сигнализиране с пътни знаци 

 

Местоположение: гр.Царево, 

гр.Ахтопол, с.Лозенец, с.Синеморец, 

с.Варвара 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика: Подмяна ремонт амортизирани и 

повредени пътни знаци. 

 

Брой знаци: 100 

 

 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

6 000 лв 

 

 

4/ Дейности по сигнализиране с пътна маркировка 

 

Местоположение: гр.Царево, 

гр.Ахтопол, с.Лозенец, с.Синеморец, 

с.Варвара 

 

/населено място; улица/път/ 

 

 

Описание в конкретика: опресняване на пътна маркировка по 

улична мрежа на населени места, с акцент централна част, 

училища, детски градини търговски зони и др. 

Дължина на участъка от улицата/пътя: ...................... км 

 

Опресняване на съществуваща или полагане на нова маркировка 

...................(описва се дължината за какъв вид действие се отнася) 

 

 

Прогнозна 

стойност:  

36 000 лв 
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13/ Други мерки по преценка на Общината:  

Изграждане на паркинг в 

гр.Царево  

 

 

Описание в конкретика: 

Изграждане на паркинг в гр.Царево- 100 паркоместа –  

Вход /изход - ул. Михаил Герджиков»/ ул. Нестинарка 

Прогнозна 

стойност:  

516 600лв 

 


