А Г Е Н Ц И Я „П Ъ Т Н А И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р А”

7000, гр. Русе, ул. „Отец Паисий” № 5, тел.: 082/813-236, факс:082/ 825-272

УТВЪРДИЛ:…………………………

ГОДИШНА ПРОГРАМА – 2020г.
за ремонт и поддържане на републиканските пътища
на територията на област Русе през 2020год.
Чл. 31, ал.1 от ПРАВИЛНИК за структурата, дейността и
организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"

№
по
ред

Път №

от км

до км

1

2

3

4

1

I - 5 Русе - В. Търново

25+960

44+660

дължина Наличен проект и от
(км)
коя година

Кратко описание на дейностите

Необходим ремонт
(реконструкция,
рехабилитация,
превантивен
ремонт)

5

7

8

9

18.700

Проект за
рехабилитация от
км. 25+960 - 44+660
- 2019г.

Направа локални ремонти на пътната настилка, доставка и
полагане на неплътен и плътен асфалтобетон , изрязване на
храсти, ремонт на отводнителните съоръжения, знаци и
маркировка.

Рехабилитация.

2

Основен ремонт на пътната част на
мост над р. Дунав /Дунав мост/, път
І-2 Граница Румъния - Русе - Цар
Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен Девня - Варна

0+000

1+057

1.057

няма

3

ІІ - 23(Русе - Цар Калоян) - Червена
вода - Kубрат - Исперих - Окорш Овен (о.п. Дулово - о.п. Шумен)

4

III - 5201 Новград - Джулюница Пиперково

0+000

3+800

3.800

5

III - 2302 Червена вода Семерджиево – Ветово – Сеново –
Просторно – (о.п. Разград - Шумен)

0+000

17+855

17.855

6

III - 501 Русе - Иваново - Две могили
- Бяла

0+000

22+123

7

II - 52 (Русе - Бяла) - Мечка Новград - Свищов - Деков - Бяла
вода - Никопол

0+000
30+000

15+000
34+000

8

III - 5101 (Бяла - Копривец) - Пет
кладенци - Борово - (Русе - Бяла)

9

III-2102 Сливо поле – Борисово Черешово

3+500

11+500

8.000

няма

10

III – 5001 Две могили – Широково Кацелово

10+200

26+594

16.394

няма

0+030

0+000

31+761

7+177

31.761

22.123

19.000

7.177

Ремонт и възстановяване на стоманобетонните пътни
панели и другите конструктивни елементи, полагане на
нови асфалтови пластове, подмяна на ограничителните
системи.

Проект за
Направа локални ремонти на пътната настилка, доставка и
рехабилитация от
полагане на неплътен и плътен асфалтобетон , изрязване на
км. 0+030 - 31+761 храсти, ремонт на отводнителните съоръжения, знаци и
2019г.
маркировка.

Рехабилитация.

Рехабилитация.

няма

Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.

Превантивен ремонт

няма

Пътната настилка е амортизирана с много нарушения,
деформации, слягания и обрушвания към банкетите.

Рехабилитация

няма

Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.

Рехабилитация

няма

Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.

Рехабилитация

няма

Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.

Реконструкция.

Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.
Износващия пласт на асфалтовата настилка е силно
амортизиран с множество пукнатини, деформации и
коловози. Недостатъчна носимоспособност на пътната
конструкция.

Превантивен ремонт

Превантивен ремонт

Мостови съоръжения
Основен ремонт на пътната част на
мост над р. Дунав /Дунав мост/, път
І-2 Граница Румъния - Русе - Цар
Калоян - о.п. Разград - о.п. Шумен Девня - Варна

0+000

1+057

1.057

няма

I - 5 Русе - В. Търново
/Дъгов мост/

2+654

3+098

няма

I - 2 Русе - Разград

3+986

4+102

няма

І - 5 Русе- В. Търново

2 + 680
л.

няма

Ремонт и възстановяване на стоманобетонните пътни
панели и другите конструктивни елементи, полагане на
нови асфалтови пластове, подмяна на ограничителните
системи.

Основен ремонт

Обрушени повърхности на ст.б. елементи, лошо
отводняване, нарушен бетон при герберовите стави. Лошо
състояние на връхната конструкция - недобро Изготвяне на проект
недовършено торкретиране на 3 бр. полета в началото на
за основен ремонт
моста. При 2,3 и 4 "герберова" става обрушен бетон и
на съоръжението.
корозирала армировка, напречни, мрежовидни пукнатини и
Увеличаване
дупки. Дилатационни фуги тип "CIPEC / wd 60 B" , разбити
носимоспособността
в много лошо състояние и 18 бр. с компенсатор - състояние
на ст.б. елементи средно.Необходимо е спешен ремонт възстановяване
дъги, колони,
откоси и конуси при втори устой и решетките на
напречни греди.
отводнителите. Спешен ремонт на дилатационните фуги,
герберовите стави и торкетиране на долното строене стълбове, дъги и др.
Нарушени ст.б. елементи на връхната конструкция при
герберовите стави. Разрушена настилка при фугите,
Изготвяне на проект
карбонизирал бетон при герберовите стави по гредите и
и изпълнение
пътната плоча, открита носеща армировка, корозия на
основен ремонт на
армировката-много лошо състояние. Обрушване на бетона
съоръжението
от долната страна на ст.б.плоча, открита армировка,
корозия.
Дефекти по високоякостната замонолитваща смес между
Необходимо е да се
асфалтовата настилка и еластомерната фуга Интербуна RJ
положи нова
230 и RJ 70. Незадоволително отводняване на фугата,
замонолитваща смес
предпоставки за проникване на вода и навлажняване на
в зоната с
елементи от стоманобетонната конструкция.
констатирани
- Констатирани са следи от разкъсване по ръба на гумената дефекти с цел да се
фуга в следствие на динамичните удари от преминаващите
предпази целостта
автомобили, като преобладаващи са тежкотоварните.
на преходната
Ролковите лагери на стълб № 6 страна Русе са превъртели,
конструкция на
не функционират
фугата.

III - 202 Щръклево - Нисово Кацелово

36+945

36+981

има

Подкопан е фундамента на средната опора, фундиран на
дървени пилоти. Конуси с каменна облицовка, разрушени,
речно корито подкопано, разрушено брегоукрепване с
габиони.

I - 3 гара Бяла - Плевен

5+710

5+716

няма

Обрушени повърхности на ст.б. елементи, корозия по
открита носеща армировка.

III - 501 Русе - Иваново - Бяла

5+976

6+007

няма

Корозирали частично скъсани метални греди на
тротоарната конзола, нарушена цялост на крилата

III - 2001 Писанец - Ветово Глоджево

27+243

27+254

няма

Обрушени повърхности на ст.б. елементи, корозия по
открита носеща армировка.

ІІ - 52 Пиргово - Мечка - Новград Свищов

30 + 257

няма

Установено лошо състояние на всичките 4 бр.
дилатационни фуги. Състоянието на фугите можем да
класифицираме, като критично.

няма

Неотложен ремонт връхна конструкция и ремонт на
пътното тяло.

III - 2001 Писанец - Ветово Глоджево

8+170

Н-к отдел „ИРД“:

/инж. Йосиф Йосифов/

Директор ОПУ – Русе:……………………
/инж. Ростислав Стефанов/

Изготвен е проект за
авариен ремонт на
съоръжението 2012г.
Обработване на
откритата
армировка,
торкретиране и
възстановяване на
бетоновото
покритие.
Изготвяне на проект
за основен ремонт
на съоръжението,
направа на нова
конструкция на
тротоарните
конзоли.
Обработване на
откритата
армировка,
торкретиране и
възстановяване на
бетоновото
покритие.
Изготвяне на проект
и изпълнение
основен ремонт на
дилатационните
фуги.
Изготвяне на проект
и изпълнение
основен ремонт на
съоръжението

