
Номер по 

ред
ОПУ No и дата  на договора изпълнител Предмет на обществената поръчка

1 Благоевград РД-33-21/02.12.2010

Обединение "Пътно поддържане област 

Благоевград" (Агромах ЕООД, 

Благоустройствени строежи ООД, БКС 

ЕООД, ГБС Инфраструктурно строителство 

АД, Пиринстройинженеринг ЕАД)

"Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на  

665.500 км републикански пътища на 

територията на ОПУ- Благоевград, 

стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 

1, т. 1 от Закона за пътищата”

2 Бургас РД-38-391/ 28.11.2011г.

"КОНСОРЦИУМ ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО 

БУРГАС" ДЗЗД ("Пътстрой Бургас" ЕООД и 

"Пътно строителна техника" АД Сф)                                                                                         

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възтановителни работи при 

аварийни ситуации) на 1169.400 км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ -ОПУ Бургас, съгласно чл.19, ал.1, т.1 

от Закона за пътищата

3 Варна Д-22/30.05.2011

ДЗЗД "Североизток груп" гр. Варна -  

"Инжстройинженерингг" ЕООД, Варна, 

"Пътно строителство" АД, Добрич, "Пътища 

и мостове" ЕООД, Варна

     „Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 712.3 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Варна, стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата”

4 В.Търново Д-78/06.12.2010
"Пътни строежи-Велико Търново" АД гр. В. 

Търново

„Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 936,921 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ-Велико Търново, стопанисвани от 

АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона 

за пътищата”

РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РПМ



5 Видин Д-65/26.11.2010 "Видапътстрой" ЕАД,гр. София

 „Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 611.4 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ-Видин, стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата

6 Враца РД-60/23.11.2010

ДЗЗД "Пътинженеринг-строител" гр. 

Монтана - "Пътинженеринг-М" ЕАД; 

"Строител Криводол" ЕООД

 „Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 629,851  

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Враца, стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата”

7 Габрово РД-38-389/17.10.2011

Обединение "Интегрирани Инфраструктури 

Габрово" - гр.Пловдив (ИПС АД Сф, ИПС 

Инфраструктури" АД София, "Пътстрой-

Габрово" АД

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 503.100 км  

републикански пътища на територията на 

ОПУ Габрово, стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата

8 КюстендилРД-3319/19.11.2010 г.        /в сила от 01.12.10г./

ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ 2010" гр.Кн 

(Пътно поддържане ООД Кюстендил, Пътно 

поддържане ЕООД Дупница)

Поддържане/превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

авариини ситуации/ на 576,960 км. РП, 

стопанисвани от АПИ-ОПУ Кюстенидл  

9 Кърджали Д - 58 / 19,11,2010г.

Обединение Кърджали 2010 (ПИ ЕС АЙ АД, 

Пътно поддържане Крумовград ЕООД, 

Трейс Кърджали АД)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 620,500 км 

републикански пътища на територията на 

ОПУ Кърджали



10 Ловеч Д-7/16.03.2011
Обединение "Ловеч 2010" (ПИ ЕС АЙ Ст. 

Загора, Пътприбор Сф)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 735.259 км РП, 

стопанисвани от АПИ-ОПУ Ловеч

11 Монтана Д-59/23.11.2010 "Пътинженеринг - М" ЕАД Монтана

Поддържане ( превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно - възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 603,303 

км републикански пътища на територията 

на  ОПУ - Монтана

12 Пазарджик РД-38-388/03.10.2011

ДЗЗД "Поддържане пътища гр. Пловдив 

(Пътища Пловдив АД, Престиж- Паунов 

ЕООД Ихтиман)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 661.257 км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Пазарджик

13 Перник Д-87/17.12.10 г. „СТРОЙИНЖЕНЕРИНГ 94” ЕООД Перник 

Поддържане(превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи) на 

545,600 км. Републикански пътища на 

територията на Областно пътно 

управление(ОПУ) Перник.

14 Перник РД-38-397/22.12.2011 „СТРОЙИНЖЕНЕРИН 94Г” ЕООД Перник 

Поддържане(превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи) на 

8.22 км. Допълнителни републикански 

пътища на територията на Областно пътно 

управление(ОПУ) Перник.

15 Плевен РД-38-387/17.08.2011

ДЗЗД "Пътно поддържане Плевен 2010" 

(Видапътстрой АД, Виагруп ЕООД, 

ИнжстройЕООД)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и РВР при аварийни ситуации) на 791.305 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Плевен



16 Пловдив РД-37-3/20.04.11

ОБЕДИНЕНИЕ "ИНТЕГРИРАНИ 

ИНФРАСТРУКТУРИ ПЛОВДИВ" (ИПС АД 

София, ИПС Инфраструктури София) 

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 954,106 км  

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Пловдив 

17 Разград  Д-74/02.12.2010 .

КОНСОРЦИУМ “ТРП РАЗГРАД” 

(Строймонтаж ЕАД Разград, Хидростройа АД 

Варна)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 500.8 км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ - ОПУ Разград на територията на РПС 

Разград, съгласно чл.19, ал. 1, т.1 от 

Закона за пътищата"

18 Разград РД-38-394/21.12.2011

КОНСОРЦИУМ “ТРП РАЗГРАД” 

(Строймонтаж ЕАД Разград, Хидростройа АД 

Варна)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 4.607 км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ - ОПУ Разград на територията на РПС 

Разград, съгласно чл.19, ал. 1, т.1 от 

Закона за пътищата"

19 Русе Д-72/01.12.2010

Обединение "Пътно ноддържане Русе"  гр. 

Шумен - "М-Транс" ЕООД, Автомагистрали 

"Черно море" Шумен

 „Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 496.600 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Русе, Стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата”

20 Силистра Д - 80-07.12.2010 "Пътинженерингперфект - Т"

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 506,110 км  

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Силистра 



21 Сливен РД-38-390/02.11.2011

Консорциум "Строителство и поддържане 

на пътища" - гр.Сливен (Пътно поддържане - 

Сливен" ЕООД, Биндер АД)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 540,500 км  

републикански пътища на територията на 

ОПУ Сливен, стопанисвани от АПИ 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗП

22 Смолян Д-70/01.12.10 г.

ДЗЗД "ИНТЕГРИРАНИ ИНФРАСТРУКТУРИ 

СМОЛЯН" гр. Пловдив (ИПС Инфраструктури 

АД София, Виастройинженеринг ООД 

Смолян, Родопа Трейс ЕООД Смолян)

Поддържане(превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи) на 

539,011 км. Републикански пътища на 

територията на Областно пътно 

управление(ОПУ) Смолян.

23 София Д-9/23.03.2011

Обединение "София 2010" (ПИ ЕС АЙ АД, СК-

13 Пътстрой АД, Балканстрой АД, Станилов 

ЕООД, Пътно поддържане Дупница ЕООД)

”Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно – възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 1263.69 

км. републикански пътища, стопанисвани 

от АПИ – ОПУ София  съгласно чл.19, ал. 1, 

т.1 от Закона за пътищата „

24 София РД-38-393/19.12.2011

Обединение "София 2010" (ПИ ЕС АЙ АД, СК-

13 Пътстрой АД, Балканстрой АД, Станилов 

ЕООД, Пътно поддържане Дупница ЕООД)

”Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно – възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 10.125 

км. републикански пътища, стопанисвани 

от АПИ – ОПУ София  съгласно чл.19, ал. 1, 

т.1 от Закона за пътищата „

25 Ст. Загора Д-54 / 03.11,2010г.

Обединение "Стара Загора 2010" ( ПИ ЕС АЙ 

АД, ПСК ЕС БИ ЕС АД, Пътстрой ООД Ст. 

Загора)

„Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно – възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 779,7 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Стара Загора



26 Добрич РД-33-1/27,01,11

ДЗЗД "Североизток груп" гр. Варна -  

"Инжстройинженерингг" ЕООД, Варна, 

"Пътно строителство" АД, Добрич, "Пътища 

и мостове" ЕООД, Варна

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 799,800 км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Добрич

27 Търговище РД-33-20/19.11.2010г "Пътинженерингстрой - Т" 

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно – възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 523,100км. 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Търговище, съгласно чл.19, ал. 

1, т.1 от Закона за пътищата 

28 Хасково Д-73/01,12,2010 г.

"КОНСОРЦИУМ ЮГ"ДЗЗД -Хасково (АБ АД 

Хасково, ПСК Детелина ЕООД, Пътно 

поддържанве Хасково ЕООД, Пътно 

поддържане Харманли ЕООД, Пътно 

поддържане Свиленград ЕООД)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на 1 056  км 

републикански пътища, стопанисвани от 

АПИ – ОПУ Хасково

29 Шумен РД-33-7/08.06.2011

Консорциум "Пътно поддържане 2010" гр. 

Варна - "Хидрострой" АД Варна и "Престиж 

Комерс" АД гр. Върбица

 „Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 576.364 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Шумен, Стопанисвани от АПИ, 

съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за 

пътищата”

30 Шумен Д-66/26.11.2010

ДЗЗД "Североизток груп" гр. Варна -  

"Инжстройинженерингг" ЕООД, Варна, 

"Пътно строителство" АД, Добрич, "Пътища 

и мостове" ЕООД, Варна

.„Поддържане (превантивно, текущо, 

зимно и ремонтно-възстановителни 

работи при аварийни ситуации) на 25,580 

км Автомагистрала “ХЕМУС” И 3,975 км 

пътни връзки на територията на ОПУ 

Шумен, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 

19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”



31 Ямбол Д-77/03,12,2010г.

ДЗЗД "Дианополис", гр.Ямбол (ПСФ 

Мостинженеринг АД, 

Техностройинженеринг 99 АД)

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и РВР при аварийни ситуации) на 587,60 

км републикански пътища на територията 

на ОПУ Ямбол

32 София  
Д - 55/10.11.2010  г.
 "Автомагистрали" ЕАД гр. София

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на автомагистрален 

участък АМ  “Хемус” от км  0+000 до км  

70+294 и пътна връзка “Прелок” от км  

0+000 до км  3+024, включително и 

принадлежащите пътни връзки с дължина 

– 10,443 км, поддържане осветлението на 

тунели: “Витиня”, “Топли дол”, 

“Ечемишка” и “Правешки ханове” с 

обслужващите ги подстанции и 

далекопроводи, охрана на пътни 

съоръжения и принадлежности в обхвата 

на автомагистралата на територията на 

ОПУ – София

 и ОПУ – Ловеч, стопанисвани от АПИ.



33

София, 

Пазарджик, 

Пловдив, Ст. 

Загора

 
Д - 56/10.11.2010  г.
 "Автомагистрали" ЕАД гр. София

Поддържане (превантивно, текущо, зимно 

и ремонтно-възстановителни работи при 

аварийни ситуации) на автомагистрален 

участък АМ  “Тракия” от км  0+000 до км  

208+097 и пътна връзка “Марица” с 

дължина  2,250 км, включително и 

принадлежащите пътни връзки с дължина 

– 30,612 км, поддържане осветлението на 

тунел  “Траянави врата” с обслужващите 

го подстанции и далекопроводи, охрана 

на пътни съоръжения и принадлежности в 

обхвата на автомагистралата на 

територията на ОПУ – София, ОПУ – 

Пазарджик, ОПУ – Пловдив и ОПУ – Стара 

Загора, стопанисвани от АПИ.



34

Ст. Загора, 

Сливен, Ямбол, 

Бургас

93-01-7274/01.11.2012 Дружество по ЗДД "ТРЗП ТРАКИЯ 2012"

Поддържане базирано на показатели на 

изпълнение на АМ Тракия и прилежащите 

пътни съоръжения и принадлежности - 

ЛОТ 2 Стара Загора - Нова Загора от км 

210+100 до км 241+900 с дължина на 

директно трасе 31.8 км и п.вр. 5.061 км; 

ЛОТ 3 Нова Загора - Ямбол от км 241+900 

до км 277+597 с дължина на директно 

трасе 35.697 км и пътни връзки 1.672 км; 

ЛОТ 4.1 Ямбол - Карнобат от км 276+200 

(=км 277+597 от ЛОТ 3) до км 291+000 с 

дължина на директно трасе 14.8 км и п.вр. 

4.813 км; ЛОТ 4.2 Ямбол - Карнобат от км 

291+000 до км 325+280 с дължина на 

директно трасе 34.280 км и п.вр. 1.635 км

35 София, Перник РД-38-6/12.09.2012 ДЗЗД "Люлин Трейс"

"Поддържане базиранона показатели на 

изпълнение, на АМ "Люлин" и 

прилежащите пътни съоръжения и 

принадлежности в обхвата на 

автомагистралата от км 0+000 до км 

19+495, включително и пътни връзки с 

обща дължина6,5700 км, от които 570,00 

метра магистрален габарит (А29), на 

територията на ОПУ - София и ОПУ - 

Перник, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 

19, ал.1, т.1 от ЗП"


