ДОГОВОРИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА РПМ
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РД-37-7/ 14.06.2019

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 2018"
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
("Грома Холд" ЕООД, "Водно
на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ,
строителство-Благоевград" АД и "БКС"
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за
ЕООД)
обособена позиция № 1 ОПУ БЛАГОЕВГРАД

14.06.2019/
13.06.2024

РД-38-8/30.03.2020

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
КОНСОРЦИУМ "ТРП - БУРГАС 2019" (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
("Пътстрой Бургас" ЕООД, "Сет
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
Къмпани" ЕАД, "Бургаспътстрой" АД, на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ,
"Инфра Експерт" АД, "Щрабаг" ЕАД) съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 1- ОПУ БУРГАС

01.04.2020/
31.03.2025

РД-38-7/30.03.2020

ДЗЗД "ПП - ВАРНА 2018"
("Инжстройинженеринг" ЕООД,
"Автомагистрали София" ЕООД,
"Хидрострой" АД, "Инфра Експерт"
АД)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Североизточен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 1- ОПУ ВАРНА

01.04.2020/
31.03.2025

4

РД-38-11/29.11.2019

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
"Пътни строежи-Велико Търново" АД работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
гр. В. Търново
на територията на Северен централен район, стопанисвани
от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”,
обособена позиция № 1 - ОПУ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

01.12.2019/
30.11.2024

5

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
ДЗЗД "ВИДИН 2019" ("ПСТ ГРУП"
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
ЕАД , "ПСТ ВИДИН" ЕАД,
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
РД-38-14/23.06.2020
"ПЪТПЕРФЕКТ" ЕАД, "ПСТ СОФИЯ" на територията на Северозападен район, стопанисвани от
ЕООД)
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 1 - ОПУ ВИДИН

01.07.2020/
30.06.2025

РД-38-14/02.12.2019

"Северозапад" ДЗЗД гр. Враца ("ПСТ
ГРУП" ЕАД София, "ПЕЙКОМ
БЪЛГРИЯ" ЕООД Враца, "МИЗОТИ"
ЕООД София)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
на територията на Северозападен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”,
обособена позиция № 2 - ОПУ ВРАЦА

03.12.2019/
02.12.2024

7

РД-37-7/30.04.2020

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ГАБРОВО 19- (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
24" ("Пътни строежи-В.Търново" АД, работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
"Пътстрой-Габрово" АД,
на територията на Северен централен район, стопанисвани
"Инфрастроежи" ООД)
от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”,
обособена позиция № 2 - ОПУ ГАБРОВО

01.05.2020/
30.04.2025

8

ДЗЗД "ДОБРИЧ 2019" ("Пътно
строителство" АД, "Пътища и мостове"
РД-38-11/01.04.2020
ЕООД, "БГ Ленд Кънстракшън" АД,
"Копекс и Ко" ООД)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Североизточен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 2 - ОПУ ДОБРИЧ

01.04.2020/
31.03.2025

ДЗЗД "НИВЕЛ-ПП" гр. София ("Нивел
строй" ЕООД, "Пътно поддържане
Кюстендил" ООД)

Поддържане/превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при авариини ситуации/ на
републиканските пътища на територията на Югозападен
район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от
Закона за пътищата, обособена позиция № 2 - ОПУ
КЮСТЕНДИЛ

26.11.2019/
25.11.2024

6

9

РД-38-8/26.11.2019

10

РД-38-6/20.11.2019

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Южен централен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 1 - ОПУ КЪРДЖАЛИ

01.12.2019/
30.11.2024

11

Консорциум "ВПП" ("Виастрой" АД
Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
Ловеч, "Пътперфект-Т" Силистра,
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
"Новако Строй" ЕООД Плевен, "ПСТ
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
РД-38-13/29.11.2019
Груп" ЕАД София, "ПСТ София" ЕООД на територията на Северозападен район, стопанисвани от
София, "Проект Строй 1" ЕООД
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата,
Плевен)
обособена позиция № 4 - ОПУ ЛОВЕЧ

29.11.2019/
28.11.2024

12

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
ДЗЗД "ПИМ НИВЕЛ" ("Пътинженеринг- (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
М" АД Монтана, "Пътища М" ЕООД
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
РД-38-15/03.12.2019
Монтана, "Нивел строй" ЕООД гр.
на територията на Северозападен район, стопанисвани от
Брезник)
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 3 - ОПУ МОНТАНА

03.12.2019/
02.12.2024

13

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Южен централен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 2 - ОПУ ПАЗАРДЖИК

01.12.2019/
30.11.2024

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
"Пътища Перник" ДЗЗД гр. Перник
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
("Лиел констракшън" ЕООД гр.
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
РД-38-16/ 06.12.2019
Перник, "Регионални мрежи" ЕООД гр. на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ,
Перник)
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 3 - ОПУ ПЕРНИК

01.02.2020/
31.01.2025

14

15

16

17

18

19

РД-38-7/20.11.2019

"ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" АД

"ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД гр.
Пловдив

ДЗЗД "ПВП" ("НОВАКО СТРОЙ"
ЕООД, "ПСТ ГРУП" ЕАД, "ПСТ
София" ЕООД, "ПСТ Видин" ЕООД,
"ВИАСТРОЙ" АД)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Северозападен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 5 - ОПУ ПЛЕВЕН

01.05.2020/
30.04.2025

РД-38-3/21.10.2019

"ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА" АД гр.
Пловдив

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Южен централен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 3 - ОПУ ПЛОВДИВ

01.11.2019/
30.10.2024

РД-38-2/ 19.03.2020

КОНСОРЦИУМ “ТРП ЛУДОГОРИЕ
2019” гр. СОФИЯ
("Пътинженерингстрой-Т" ЕАД
търговище, "Битумина Гмбх" ЕООД
София, "Строймонтаж" ЕАД Разград)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Северен централен район, стопанисвани
от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 3 - ОПУ РАЗГРАД

01.04.2020/
31.03.2025

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" АД Русе

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Северен централен район, стопанисвани
от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 4 - ОПУ РУСЕ

01.04.2020/
31.03.2025

РД-38-12/29.04.2020

РД-38-1/17.03.2020

РД-38-4/30.10.2019

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на
републикански пътища на територията на Северен
"ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД гр. Силистра
централен район, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал.
1 от Закона за пътищата, обособена позиция № 5 - ОПУ
СИЛИСТРА

22.12.2019/
21.12.2024

20

21

22

23

24

25

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
ДЗЗД "ПОДДЪРЖАНЕ РПМ (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
СЛИВЕН" ("Пътно поддържане работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
Сливен" ЕООД, "Берко-90 - Берковски на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ,
и С-ие" СД)
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 2 - ОПУ СЛИВЕН

01.04.2020/
31.03.2025

РД-38-5/20.11.2019

ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ
ОБЛАСТ СМОЛЯН" ("Грома Холд"
ЕООД с. Бело поле, "Роуг 1" ЕООД
София)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Южен централен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 4 - ОПУ СМОЛЯН

20.11.2019/
19.11.2024

РД-37-15/03.12.2019

ДЗЗД "ПП СОФИЯ" ("ИНФРА
ЕКСПЕРТ" АД София, "ОБОНАТО
БИЛД" ЕООД София, "ЗМБГ" АД
София)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища
на територията на Югозападен район, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”,
обособена позиция № 4 - ОПУ СОФИЯ

03.12.2019/
02.12.2024

РД-38-16/ 30.09.2020

ОБЕДИНЕНИЕ "ТРЗП СТАРА
ЗАГОРА" ("ТРЕЙС БГ" ЕАД гр.
София, "ПРОМАКС" ЕООД гр.
Мъглиж)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 3 - ОПУ СТАРА ЗАГОРА

01.10.2020/
30.09.2025

"ПЪТИНЖЕНЕРИНГСТРОЙ - Т" ЕАД
гр. Търговище

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Североизточен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 3 - ОПУ ТЪРГОВИЩЕ

20.09.2019/
19.09.2024

"АБ" АД гр. Хасково

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Североизточен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 5 - ОПУ ХАСКОВО

01.12.2019/
30.11.2024

ДЗЗД "ПП ШУМЕН" ("Инфра Експерт"
АД, "Пътстрой Бургас" ЕООД)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Североизточен район, стопанисвани от
АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
обособена позиция № 4 - ОПУ ШУМЕН

01.04.2020/
31.03.2025

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на републикански пътища
на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 4 - ОПУ ЯМБОЛ

30.12.2019/
29.12.2024

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София
и ОПУ Ловеч; АМ Хемус - ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ
Тракия - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и
ОПУ Ст. Загора, АМ Тракия - ОПУ Стара Загора, ОПУ
Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица - ОПУ
Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция: Обособена позиция № 1: АМ Хемус на
територията на - ОПУ София и ОПУ Ловеч

04.09.2019/
03.09.2024

РД-38-9/31.03.2020

РД-38-2/ 19.09.2019

РД-38-12/29.11.2019

26

РД-38-10/31.03.2020

27

ДЗЗД "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - Н" гр.
Сливен ("Пътно поддържане - Сливен"
РД-38-17/ 30.12.2019
ЕООД, "Нивел строй" ЕООД гр.
Брезник)
АВТОМАГИСТРАЛИ

28

РД-37-9/ 04.09.2019

"Автомагистрали" ЕАД гр. София

29

30

31

32

33

34

РД-38-13/18.06.2020

РД-38-1/ 30.08.2019

РД-38-3/ 13.12.2018

РД-38-3/30.11.2016

ДЗЗД "ХЕМУС ВАРНА" ("Пътища и
мостове" ЕООД Варна, "Пътно
строителство" АД Добрич, "Команс
2000" АД София)

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София
и ОПУ Ловеч; АМ Хемус - ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ
Тракия - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и
ОПУ Ст. Загора, АМ Тракия - ОПУ Стара Загора, ОПУ
Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица - ОПУ
Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция: Обособена позиция № 2: АМ Хемус на
територията на - ОПУ Варна и ОПУ Шумен

19.06.2020/
18.06.2025

"Автомагистрали" ЕАД гр. София

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на АМ Хемус - ОПУ София
и ОПУ Ловеч; АМ Хемус - ОПУ Варна и ОПУ Шумен; АМ
Тракия - ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив и
ОПУ Ст. Загора, АМ Тракия - ОПУ Стара Загора, ОПУ
Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ Марица - ОПУ
Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция: Обособена позиция № 3: АМ Тракия
на територията на ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ
Пловдив, ОПУ Ст. Загора с дължина на пътната мрежа
241,904 км.

30.08.2019/
29.08.2024

"Автомагистрали" ЕАД гр. София

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на автомагистрала "Хемус"ОПУ София и ОПУ Ловеч; АМ Хемус-ОПУ Варна и ОПУ
Шумен; АМ Тракия-ОПУ София, ОПУ Пазарджик, ОПУ
Пловдив и ОПУ Ст.Загора; АМ Тракия-ОПУ Ст.Загора,
ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ "Марица" ОПУ Хасково по обособени позиции, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1 от Закона за пътищата, обособена
позиция № 4 - АМ "ТРАКИЯ" (ОПУ СТ.ЗАГОРА,
СЛИВЕН, ЯМБОЛ, БУРГАС)

13.12.2018/
12.12.2023

"Автомагистрали" ЕАД гр. София

Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтновъзстановителни работи при аварийни ситуации) на
автомагистралните участъци на АМ "МАРИЦА" от км
2+250 до км 22+000, включително и принадлежащите пътни
връзки, охрана на пътни съоръжения и принадлежности в
обхвата на автомагистралата, на територията на ОПУСТАРА ЗАГОРА , стопанисвани от АПИ

01.12.2016/
30.11.2020

"АБ" АД

Определяне на изпълнител за извършване на поддържане
(превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни
работи при аварийни ситуации) на автомагистрала ХемусОПУ София и ОПУ Ловеч ;АМ Хемус- ОПУ Варна и ОПУ
Шумен; АМ Тракия- ОПУ София, ОПУ Разарджик, ОПУ
Пловдив и ОПУ Стара Загора; АМ Тракия- ОПУ Стара
Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас; АМ
Марица- ОПУ Хасково по на територията на ОПУ Варна,
ОПУ Шумен и ОПУ Хасково по обособени позиции,
стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т.1 от Закона за
пътищата, за обособена позиция № 5 - АМ МАРИЦА на
територията на ОПУ Хасково с дължина на пътната
мрежа 115.550 км.

13.12.2018/
12.12.2023

"Автомагистрали" ЕАД гр. София

"Поддържане(превантивно, текущо, зимно и ремонтно
възстановителни работи при аварийни ситуации) на АМ
"ЛЮЛИН" и АМ "СТРУМА" от км 0+000 до км 56+170,
включително и принадлежащите пътни връзки, охрана на
пътни съоръжения и принадлежности в обхвата на
автомагистралата, на територията на ОПУ СОФИЯ, ОПУ
ПЕРНИК И ОПУ КЮСТЕНДИЛ , стопанисвани от АПИ"

01.03.2018/
28.02.2022

РД-38-2/ 13.12.2018

РД-38-1/ 01.03.2018

ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ
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РД-37-39/ 19.09.2018

ДЗЗД "Пътна безопасност Северозапад" ("ЕЛ ТЕ АЙ" АД гр.
София, "КМВ-системи за пътна
сигурност" гр. Перник)

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи по републиканските пътища на
територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.
19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за обособена позиция:
Обособена позиция № 1 - СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН,
включващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен

19.09.2018/
18.09.2022

Д-69/ 01.08.2019

ДЗЗД "Безопасни пътища- Север"
("ДЛВ" ЕООД гр.Перник,
"Пътперфект" ЕАД гр. София, "Пътни
строежи- Велико Търново" АД,
"Симинвест" ООД гр. Перник)

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи за пътища по републиканските
пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата", за
бособена позиция: Обособена позиция № 2 - СЕВЕРЕН
ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, включващ области Велико
Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра

02.08.2019/
01.08.2023

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи за пътища по републиканските
пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
ДЗЗД "ТРП Изток" гр.Варна (А.Д. Холд
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата", за
ООД, "Пътна безопасност" ЕООД)
бособена позиция: Обособена позиция № 3 СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, включващ области Варна,
Добрич, Търговище и Шумен

27.06.2019/
26.06.2023

Д-53/ 19.06.2019

РД-37-36/ 12.09.2018

РД-37-35/ 12.09.2018

"Юпитер 05" ООД Пловдив

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи по републиканските пътища на
територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.
19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за обособена позиция:
Обособена позиция № 4 - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

12.09.2018/
11.09.2022

"Юпитер 05" ООД Пловдив

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи по републиканските пътища на
територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.
19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за обособена позиция:
Обособена позиция № 5 - ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
включващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян
и Хасково

12.09.2018/
11.09.2022

Определяне на изпълнител за доставка и монтаж на
ограничителни системи по републиканските пътища на
ДЗЗД "Пътна безопасност - Югозапад"
територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл.
("ЕЛ ТЕ АЙ" АД гр. София, "КМВРД-37-40/ 19.09.2018
19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата" за обособена позиция:
системи за пътна сигурност" гр.
Обособена позиция № 6 - ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН,
Перник)
включващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и
София
ЗНАЦИ

19.09.2018/
18.09.2022

41

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
"ПСТ СЕТ ВС" ДЗЗД ("ПСТ Груп" ЕАД сигнализация на републиканските пътища по обособени
РД-38-10/28.11.2019 София, СЕТ КЪМПАНИ" ЕАД София, позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
"МВ МОНТАЖИ" ЕООД Костенец)
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция № 3: СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН,
вклюващ области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен

01.12.2019/
30.11.2024

42

РД-38-9/28.11.2019

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
сигнализация на републиканските пътища по обособени
"ПСТ СЕТ ВС" ДЗЗД ("ПСТ Груп" ЕАД
позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
София, СЕТ КЪМПАНИ" ЕАД София,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
"МВ МОНТАЖИ" ЕООД Костенец)
обособена позиция № 3: СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН
РАЙОН, вклюващ области В. Търново, Габрово, Разград,
Русе и Силистра

01.12.2019/
30.11.2024

РД-37-11/30.10.2019

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
сигнализация на републиканските пътища по обособени
позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция № 3: СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН,
вклюващ области Варна, Добрич, Търговище и Шумен

01.11.2019/
31.10.2024

43

"ЗЕБРА" ООД Варна

"МИКОНИ" ООД Смолян

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
сигнализация на републиканските пътища по обособени
позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция № 3: ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
вклюващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

25.11.2019/
24.11.2024

45

РД-37-13/18.11.2019

"МИКОНИ" ООД Смолян

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
сигнализация на републиканските пътища по обособени
позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция № 3: ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН,
вклюващ области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян
и Хасково

25.11.2019/
24.11.2024

46

Производство, доставка и монтаж на пътни знаци с
постоянни и променливи размери на вертикална
сигнализация на републиканските пътища по обособени
"ТРАФИК ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ"
РД-37-14/18.11.2019
позиции на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
ЕООД София
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, за
обособена позиция № 3: ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН,
вклюващ области Благоевград, Перник, Кюстендил и София

25.11.2019/
24.11.2024

44

РД-37-12/18.11.2019

МАРКИРОВКА

46

47

РД-37-9/27.05.2020

ДЗЗД "ИЗТОК МАРК" ("А.Д. ХОЛД"
ООД Варна, "ПЪТНА
СИГНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД Варна)

Полагане на хоризонтална маркировка на републиканските
пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
за обособена позиция № 4 - СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН,
включващ области Варна, Добрич, Търговище и Шумен

27.05.2020/
26.05.2025

РД-37-10/27.05.2020

ДЗЗД "ИЗТОК МАРК" ("А.Д. ХОЛД"
ООД Варна, "ПЪТНА
СИГНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД Варна)

Полагане на хоризонтална маркировка на републиканските
пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ,
за обособена позиция № 4 - ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН,
включващ области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол

27.05.2020/
26.05.2025

