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АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

 

 

СПИСЪК 

на поръчките, за които трябва да се публикува предварително обявление, 

планирани за възлагане от Агенция „Пътна инфраструктура” през 2014 г. 

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И КООРДИНАЦИЯ“ 

1. Ремонт на материално техническата база на ЦА на АПИ, Областните пътни 

управления и ЦИПТНЕНС;  

2. Доставка на канцеларски материали;  

3. Доставка на копирна хартия;  

4. Доставка на автомобилни гуми за нуждите на ЦА на АПИ, Областните пътни 

управления и ЦИПТНЕНС;  

5. Застраховки на МПС;  

6. Изготвяне на технически паспорти на сгради стопанисвани от ЦА на АПИ, 

Областните пътни управления и ЦИПТНЕНС;  

7. Охрана – СОТ;  

8. Доставка на климатична техника;  

9. Доставка на офис техника;  

10. Доставка на МПС;  

11. Ремонт  на МПС;  

12. Проектиране и изграждане на пожароизвестителна система в ОПУ;  

13. Доставка на компютри;  

14. Доставка на мебели;  

15. Доставка на дърва и въглища за отопление;  

16. Доставка на комуникационно активно оборудване;  
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17. Доставка на тонер касети;  

18. Извършване на медицински прегледи на служителите в АПИ;  

19. Охрана – ОПУ;  

 

 

 

 

ДИРЕКЦИЯ „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ И ОТЧУЖДИТЕЛНИ 

ПРОЦЕДУРИ” 

1. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІІ-6009 „/І-6/ - Миролюбово - Изворище” от км 0+000 до км 28+531;  

2. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

АМ „Тракия”/София-Бургас/ участък от км 50+000 до км 63+000, без виадукт 

при км 61+028;  

3. Изготвяне на изходни данни за проектиране;  

4. Изработване на технически паспорти;  

5. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІІ-114 „Лом - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене - местност 

„Бялата вода” от км 49+000 до км 62+739;  

6. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІІ-306 „Червен бряг - Кнежа” от км 9+175 до км 19+20, включително 

реконструкция на  мост над река Искър при км 17+500;  

7. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІІ-906 „Паницово - Оризаре - Каблешково - Бургас” от км 0+000 до км 

65+700;  

8. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІІ-204 „Разград - Благоево - Ломци - Попово” от км 0+000 до км 33+800;  

9. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІ-55 „Велико Търново – Гурково – Нова Загора – ТЕЦ  2 – граница 

Хасково“ от км 34+900 до км 153+000 на територията на ОПУ Стара Загора;  

10. Геодезическо заснемане на съществуващата РПМ. Изготвяне на „Ведомствен 

кадастър”. Подготовка на документи, необходими за издаването на АДС;  
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11. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път ІІ-27 „Нови пазар - Преселка - о.п.Балчик - пристанище Балчик”, от км 

0+000 до км 1+900 и от км 3+500 до км 25+000;  

12. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път III-536 „Ямбол - Роза - Меден Кладенец - Скалица - Овчи кладенец - Маца - 

път II-55” от км 3+101 до км 46+500;  

13. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път III-5005 „(Габрово - Казанлък) - Национален парк „Шипка” - Национален 

парк „Бузлуджа” от км 0+000 до км 24+000;  

14. Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) за обект: 

Път III-161 „Ребърково – Лютидол - Ботевград” от км 0+000 до км 33+030;  

15. Изработване на технически проект за основен ремонт на обект: Виадукт „Потоп” 

при км 11+271 на АМ Хемус”; 

16. Разработване на проекти в пълна степен на проектна готовност по осем 

обособени позиции;  

17. Изработване на идеен и  технически проект за обект: Път ІІІ-4009 „Обход на с. 

Лиляк” от км 4+884 до км 7+437;  

18. Изработване на идеен и технически проект за обект: Обходен път на град 

Петрич;  

19. Изработване на оценителски доклади от независим Оценител, определящи 

равностойното парично обезщетение за имоти и част от имоти - собственост на 

физически и юридически лица при принудително отчуждаване за изграждане на 

инфраструктурни обекти с Инвеститор АПИ.  

 

ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПРР И ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА 

ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕС” 

1. Определяне на изпълнител за извършване на пълни археологически проучвания 

по трасето на  „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”;  

2. Избор на изпълнител за извършване на дейност публичност и визуализация на 

Лот 70-  „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”; 

 

ДИРЕКЦИЯ „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОПТ И КФ” 

1. „Създаване на инфраструктура за пространствени данни за пътната мрежа в 

съответствие с Директивата INSPIRE на ЕС, правилата за прилагане и Закона за 

достъп до пространствени данни“;  
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2. „Разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП 

„Транспорт”, след приключване на строителните дейности по проекта и 

изготвяне на такава оценка за проектите, които следва да приключат през този 

програмен период”;  

3. „Стратегическа екологична оценка (СЕО) на Средносрочната оперативна 

програма за изпълнение на Стратегията за развитие на пътната инфраструктура в 

Република България 2014-2020“;  

4. „Избор на изпълнител за внедряване на система за автоматизирано събиране и 

анализ на данни за  пътния трафик по автомагистрали и І-ви клас пътища на 

територията на Република България”;  

3. „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически 

проучвания по трасето на АМ „Марица“, от км 5+000 до км 70+620“;  

4. „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически 

проучвания по трасето на път І-1 (Е-79), участък „Мездра - Ботевград”, от км 

161+367 до км 194+122";  

5. „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически 

проучвания по трасето на Път І-5, участък летище „Стара Загора” – АМ 

„Тракия”;  

6. „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически 

проучвания по трасето на Път І-9"; 

7. „Определяне на изпълнител за извършване на пълни спасителни археологически 

проучвания по трасето на АМ "Хемус", участък от км 338+500 до км 342+200;  

8. „Определяне на изпълнител за извършване на теренно  издирване на 

археологически обекти по пътното трасе на проект „(Е-79) Видин - Монтана“;  

9. „Избор на изпълнител за археологическо наблюдение по време на строителство 

на трасето на инфраструктурни обекти, в изпълнение”; 

10. Избор на изпълнител за организация и дигитализиране на наличния архив на 

проекти по Оперативна програма„Транспорт” на Агенция „Пътна 

инфраструктура”;  

11. Избор на изпълнител за изработка и доставка на документален филм, 

тиражиране и създаване на визуален архив за проекти, изпълнявани от АПИ, 

финансирани по Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013;  

12. Избор на изпълнител за осъществяване на логистика във връзка с реализирането 

на Дейност 2 по проект: „Осигуряване на финансови средства за покриване на 

разходи за обучения и семинари в страната и чужбина на служители от Агенция 

„Пътна инфраструктура”, чиито функции са пряко свързани с подготовка, 

изпълнение и контрол на проекти по ОП „Транспорт” 2007-2013 г.”;  
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13. Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на 

обект: Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 20+124,50 до км 31+000;  

14. Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с допълнително 

проектиране и строителство на обект: Път ІІІ-5004 „Обход на гр. Габрово” от км 

20+124,50 до км 31+000;  

15. „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на Обект: AM 

Калотина - София"", Лот 3 - Калотина - Софийски околовръстен път, участък 1;  

16. „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с  проектиране и 

строителство на Обект: AM Калотина - София"", Лот 3 - Калотина - Софийски 

околовръстен път, участък 1;  

17. „Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на Обект: AM 

Калотина - София"", Лот 3 - Калотина - Софийски околовръстен път, участък 2;  

18. „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с  проектиране и 

строителство на Обект: AM Калотина - София"", Лот 3 - Калотина - Софийски 

околовръстен път, участък 2;  

19. „Определяне на изпълнител за извършване на допълнителни строителни работи 

на обект: "Автомагистрала "Марица" /А-1/ Оризово - Капитан Андреево, 

участък: Лот 2 "Димитровград - Харманли" от км 36+400 до км 70+620", с 

обособени позиции; 

 

ДИРЕКЦИЯ "РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА С БЮДЖЕТНИ 

СРЕДСТВА" 

1. Определяне на изпълнител на СМР на обект: Рехабилитация на път III-818 

"Долно Церовене - Якимово" от км.0+000 до км.12+600, км 12+600 до км 

19+683.2;  

2. Определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект: Рехабилитация на 

път III-818 "Долно Церовене - Якимово" от км.0+000 до км.12+600, км 12+600 до 

км 19+683.2;  

3. Определяне на изпълнител на проектиране и строителство на обект: Път ІІІ-6004 

Горна Малина –Белопопци – Байлово - Смолско от км 0+000 до км 31+800 и път 

ІІІ-6006 І-6-Бенковски-п.к. с път ІІІ-6004 от км 0+000 до км 6+200;  

4. Определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект: Път ІІІ-6004 Горна 

Малина-Белопопци-Байлово-Смолско от км 0+000 до км 31+800 и път ІІІ-6006 І-

6-Бенковски-п.к. с път ІІІ-6004 от км 0+000 до км 6+200;  

5. Определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект:Основен ремонт 

(рехабилитация) на АМ Хемус - виадукт при км 380+680;  
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6. Определяне на изпълнител на консултантска услуга на обект: Основен ремонт 

(рехабилитация) на АМ Черно море - виадукт "Звездица" при км 2+511.33 до км 

2+911.43;  

7. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Благоевград;  

8. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Бургас;  

9. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Варна;  

10. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Велико Търново;  

11. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Видин;  

12. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Враца;  

13. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Габрово;  

14. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Кюстендил;  

15. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Кърджали;  

16. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Ловеч;  

17. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Монтана;  
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18. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Пазарджик;  

19. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Перник;  

20. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Плевен;  

21. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Пловдив;  

22. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Разград;  

23. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Русе;  

24. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Силистра;  

25. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Сливен;  

26. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Смолян;  

27. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление София;  

28. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Стара Загора;  

29. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Добрич;  
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30. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Търговище;  

31. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Хасково;  

32. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Шумен;  

33. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ - 

Областно пътно управление Ямбол;  

34. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ  “Хемус” от км  0+000 

до км  78+554 и пътна връзка “Прелок” от км  0+000 до км  3+024, включително 

и прилежащи пътни съоръжения и принадлежности;  

35. Поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи 

при аварийни ситуации) на автомагистрален участък АМ  “Тракия” от км  0+000 

до км  171+360, включително и прилежащи пътни съоръжения и 

принадлежности;  

36. Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ Тракия от км 

171+360 до км 359+475 и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности на 

територията на ОПУ Ст. Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ Бургас;  

37. Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ Марица от км 0+000 

до км 117+500 и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности на 

територията на ОПУ Ст. Загора и ОПУ Хасково;  

38. Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ Люлин от км 0+000 

до км 19+495 и АМ Струма ЛОТ 0, ЛОТ 1, ЛОТ 2 и прилежащите пътни 

съоръжения и принадлежности на територията на ОПУ София, ОПУ Перник, 

ОПУ Кюстендил и ОПУ Благоевград;  

39. Поддържане базирано на показатели на изпълнение на АМ Хемус от км 335+302 

до км 423+500 и прилежащите пътни съоръжения и принадлежности на 

територията на ОПУ Шумен и ОПУ Варна;  

40. ”Избор на изпълнител за извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската 

пътна мрежа на територията на Р България”  

 Обособена позиция № 1 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Югозападен район (ОПУ София, ОПУ Кюстендил, ОПУ Благоевград и 

ОПУ Перник); 
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 Обособена позиция № 2 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Южен централен район (ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян, 

ОПУ Хасково и ОПУ Кърджали); 

 Обособена позиция № 3 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Югоизточен район (ОПУ Стара Загора, ОПУ Сливен, ОПУ Ямбол и ОПУ 

Бургас); 

 Обособена позиция № 4 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Североизточен район (ОПУ Варна, ОПУ Добрич, ОПУ Търговище и ОПУ 

Шумен); 

 Обособена позиция № 5 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Северен централен район (ОПУ Велико Търново, ОПУ Габрово, ОПУ 

Русе, ОПУ Разград и ОПУ Силистра; 

 Обособена позиция № 6 „Извършване на проучвателно - проектантски дейности 

при възникнали геодинамични явления и процеси, засягащи републиканските 

пътища в Северозападен район (ОПУ Видин, ОПУ Враца, ОПУ Монтана, ОПУ 

Плевен и ОПУ Ловеч); 

 

41. Път II-99 "Вариант Алепу" II-ри етап от км 20+867 до км 29+327, кръстовище  

при км 29+108 – СМР; - 45233120 

42. Пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия" 

участък: "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46 – СМР;  

43. Консултантска услуга на Пътен възел "Българово" при км 352+084 по 

километража на АМ "Тракия" участък: "Оризово - Бургас" от км 325+280 до км 

360+568.46;  

44. Път III-1102 Арчар-Извор-Димово-Салаш /Граница с Република Сърбия/ от км 

45+000 до км 50+075.52 – СМР;  

45. Път III-1102 Арчар-Извор-Димово-Салаш /Граница с Република Сърбия/ от км 

45+000 до км 50+075.52 - строителен надзор;  

46. Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: „Път III-114 

Лом – Дондуково – Дреновец – Ружинци – Чупрене – м.“Бялата вода“ – за 

рехабилитация на пътя в участъка от км.49+000 до км.62+890“;  

47. Определяне на изпълнител на консултантска услуга в пълен обем във връзка с 

проектирането и строителството на обект: „Път III-114 Лом – Дондуково – 

Дреновец – Ружинци – Чупрене – м.“Бялата вода“ – за рехабилитация на пътя в 

участъка от км. 49+000 до км. 62+890“;  

48. Определяне на изпълнител за „Проектиране и извършване на ремонтно-

възстановителни работи /инженеринг/ на обект: „Изграждане на път II -37 АМ 

„Тракия“ - Пазарджик от км. 117+410 до км. 124+685“;  
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49. Определяне на изпълнител за консултантска услуга за осъществяване на 

строителен надзор и изготвяне на доклад за комплексна оценка на 

инвестиционен проект за: „Проектиране и извършване на ремонтно-

възстановителни работи /инженеринг/ на обект: „Изграждане на път II -37 АМ 

„Тракия“ - Пазарджик от км. 117+410 до км. 124+685“;  

 

ДИРЕКЦИЯ "УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С КРЕДИТНИ 

ИНВЕСТИЦИИ" 

1. Изпълнител на проектиране и рехабилитация на Лот 27А  АМ Тракия от км 

5+500 до км 10+000  км 62+500 до км 90+200;  

2. Изпълнител на рехабилитация на Лот 27Б АМ Тракия от км 119+700 до км 

133+600;                                                                            

3. Изпълнител на рехабилитация на Лот 7 Път II-53 Ямбол - Средец от 144+538 до 

км 146+371; от км 148+762 до км 167+824; от км 173+924 до км 214+779; обход 

на Ямбол от км 146+371 до км 148+762;                                                                                                                            

4. Изпълнител на рехабилитация на Лот 15А Път III-804(п.к. с път I-8/E-80) 

Поповица - Асеновград от км 0+000 до км 20+524; 

5. Изпълнител на проектиране и рехабилитация на Лот  23Б Път II-62 "Дупница - 

Самоков " от км 42+263 до км 78+633; Път III-181 "Ковачевци - Поповяне" от км 

26+790 до км 42+010, Път I-6 "Кюстендил- Перник- София" от км 34+385 до км 

44+303; 

6. "Изпълнител на рехабилитация на Лот 24 Път ІІІ-822 Самоков - Живково 

/Ихтиман/ от км 2+100 до км 30+700  Път ІV-8223 Живково /Ихтиман/ - 

Веринско - п.в.(АМ "Тракия")  от км 0+000 до км 7+400"; 

7. Изпълнител на проектиране и рехабилитация на Лот 2 Път II-55 Гурково-Нова 

Загора  от км 56+000 до км 91+510;  

8. Изпълнител на рехабилитация на Лот 15Б Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 

14+750 до км  24+900 + п.к   с Път І-8;  

9. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 27А  АМ Тракия от км 5+500 

до км 10+000  км 62+500 до км 90+200;  

10. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 27Б АМ Тракия от км 

119+700 до км 133+600;  

11. Консултантска услуга за Строителен надзор на  Лот 7 Път II-53 Ямбол - Средец 

от 144+538 до км 146+371; от км 148+762 до км 167+824; от км 173+924 до км 

214+779; обход на Ямбол от км 146+371 до км 148+762;  

12. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 15А Път III-804(п.к. с път I-

8/E-80) Поповица - Асеновград от км 0+000 до км 20+524;                                                                                                                    



 11 

13. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот  23Б Път II-62 "Дупница - 

Самоков " от км 42+263 до км 78+633; Път III-181 "Ковачевци - Поповяне" от км 

26+790 до км 42+010, Път I-6 "Кюстендил- Перник- София" от км 34+385 до км 

44+303;  

14. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 24 Път ІІІ-822 Самоков - 

Живково /Ихтиман/ от км 2+100 до км 30+700  Път ІV-8223 Живково /Ихтиман/ 

- Веринско - п.в.(АМ "Тракия")  от км 0+000 до км 7+400"; 

15. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 2 Път II-55 Гурково-Нова 

Загора  от км 56+000 до км 91+510;  

16. Консултантска услуга за Строителен надзор на Лот 15Б Път II-86 Пловдив - 

Асеновград от км 14+750 до км  24+900 + п.к   с Път І-8; 

 

 

 

 


