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Обекти в изпълнение

- Път I-9 Слънчев бряг – Бургас, участък Обход на Ахелой от км 207+726,37 до км 212+233.06

- Път I-9, Слънчев бряг - Бургас, обход гр. Поморие, участък от км 217+000 до км 222+849.41 
(километраж по проект)

- Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Път I-8 Калотина -
пътен възел Храбърско от км 15+500 до км 32+447.20

- Допълнително проектиране и строителство на път І-1 /Е-79/ Мездра-Ботевград Лот 2 от км 
161+367 до км 174 +800

- Актуализация на техническия проект и строителство на път І-1/Е-79/ Мездра -Ботевград от км 
Лот 1 от км 174+800 до км 194+164,89

- Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 / пътен възел 
"Цариградско шосе до пътен възел Младост„

- Изграждане на АМ „Хемус“ от Боаза до пресичането с път I-5 Русе-Велико Търново от км 
87+800 до км 222+000 /трасето е съставено от 6 участъка/

- Доизграждане на АМ „Хемус“ от км 222+000 до км 310+940 (участък в строителство) -
разделен е на три участъка

- АМ Хемус, участък от км 310+940 до км 327+260
- Модернизация на Път I-1 (Е79) Път I-1 „Видин – п.в. Макреш“ от км 3+757 до км 33+400
- Модернизация на път I-1 (Е79) "Видин - Ботевград" от км 33+400 до км 102+060 (км 99+193 –

километраж по проект), разделен на пет участъка

I. Стратегически инфраструктурни проекти с държавен бюджет 



Обходен път на гр.Бургас от км 230+700 на път I-9 Сарафово-Бургас до км 493+550 на 
път I-6 Ветрен-Бургас и локални платна



II. Обекти с финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“
2014-2020 

- АМ Струма Лот 3.1, „Благоевград – Крупник“
- АМ Струма, Лот 3.1 – тунел Железница от км 366+000 до км 370+400

III. Обект, финансиран по програма „Механизъм Свързана Европа“

- Проект Модернизация на път І–8, Калотина – Софийски околовръстен път, от км 
1+000 до км 15+500 и етапна връзка.





IV. Обекти, финансирани от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 

- Път III-112 „Дъбова махала – Монтана” от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до 
км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, Област 
Монтана

- Път III-866 „Смолян – Стойките – Широка лъка” от км 8+225.53 до км 11+557.32 и от км 
26+600 до км 50+484.86, Област Смолян

- Път III-507 „Кърджали – Мост – Манастир” от км 0+055 до км 26+109, , област 
Кърджали

- Път II-62 „Клисура – Самоков” от км 62+922 до км 78+633, област София
- Път ІІІ-208 Провадия - Дъскотна от км 49+184 до км 65+933, области Бургас, Варна
- Път ІІІ-208 Дъскотна - Айтос от км 65+933 до км 82+749, област Бургас
- Път II-23 Русе - Кубрат от км 0+030 до км 21+550, област Русе
- Път II-23 Русе - Кубрат от км 21+550 до км 46+771, области Русе и Разград





V. Обект, финансиран по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020”

- Реконструкция на път II-86 „Средногорци – Рудозем”, участък от км 125+727 до км 
126+600 и от км 126+750 до км 132+920”, Област Смолян.

VI. Обекти, финансирани по Програма „ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България
2014–2020”

- Път III-118 „Гулянци – Долна Митрополия”, участък от км 14+786 до км 24+150, Област 
Плевен.

- Път II-81 „Костинброд – Берковица – Монтана”, участък от км 86+289 до км 94+000, 
Област Монтана.

VII. Ремонти по програма „Текущ ремонт и поддържане“ с държавен бюджет 

106 обекта
Обща дължина – 782,5 км
Обща стойност на ремонтите – 930 991 984 лв.







Програма от мерки за успокояване на движението на входовете в 
населените места, през които преминават транзитно трасета от 
републиканската пътна мрежа.

Програма за обезопасяване на неподвижните препятствия в 
крайпътното пространство в опасна близост до платното за движение 
и ограничаване на челните удари по автомагистралите, скоростните 
пътища, пътищата от първокласната и второкласната пътна мрежа. 





Участъци с концентрация на ПТП



БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО


