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• 15,3 млн. лв. са за обновяване на хоризонталната маркировка

• 10 млн. лв. са за възстановяване на ограничителните системи 

увредени при пътни инциденти

• 2,1 млн. лв. са за подновяване на пътни знаци и табели

През 2017 г. за ремонт и възстановяване на пътни принадлежности 

са предвидени над 27,4 млн. лв. 



• Проверката, възложена от АПИ на всички 34 тунела по

републиканските пътища, показа, че 16 съоръжения са с умерен и

висок риск.

• Недобро е състоянието на двата тунела край Велико Търново, на

обходния път на Ловеч, „Витиня“, „Ечемишка“ и „Топли дол“ на АМ

„Хемус“. Тунелът при Ловеч предстои да бъде ремонтиран по проект

по ОП „Региони в растеж“, както и тунел „Кривия“ на път I-1 и тунела

в Кресненското дефиле.

• Част по мерките по обезопасяването на съоръженията се

изпълняват чрез програмите за текущ ремонт. Това се отнася за

тунелите, които нямат сериозни конструктивни нарушения.

• На тунелите, за които се налага укрепване на конструкцията, ще се

пристъпи към обследване, проектиране и строително-монтажни

работи.

Доклад за състоянието на тунелите в България





• Констатираните повреди при 

огледите на съоръженията са 

повреди по стоманената и 

стоманобетонната конструкция

Инспекция на тунелите по TNT-мрежата









- Движението в лявата тръба беше 

възстановено двупосочно на 13 

февруари

- При 24-часов режим на работа 

бяха премахнати 1625 стари 

осветителни тела и беше 

монтирано аварийно осветление 

със 108 LED осветителни тела

- След завършване на ремонтните 

дейности в дясната тръба ще 

стартира ремонтът и на лявата

Авариен ремонт на осветлението на 

лявата тръба на тунел „Ечемишка“







- Очаква се движението в дясната 

тръба да бъде пуснато през юни т.г.

Ремонт на дясната тръба на тунел 

„Ечемишка“



- Очаква се движението в дясната 

тръба да бъде пуснато през юни т.г.  

Ремонт на дясната тръба на тунел 

„Витиня“ 









• От добро до задоволително състояние са

3 563 съоръжения

• Критично е състоянието на 211 моста

• Индикативната стойност на строително-

монтажните работи е 150,4 млн. лв. с

ДДС

Инспекция на мостовите съоръжение над 5 м на РПМ









• Бюджетът на АПИ е крайно недостатъчен за финансирането на 

необходимите дейности

Финансиране на ремонтите на мостовите съоръжения









• 16 моста са предвидени за ремонт или ново

строителство за 12 млн. лв. с ДДС

• От тях 13 съоръжения ще бъдат основно

ремонтирани и 3 ще бъдат новопостроени

• При осигурено финансиране АПИ има

готовност до края на 2017 г. да стартира

процедури за инженеринг на още 18

съоръжения

• До 2019 г. на останалите 177 моста е

необходимо да бъде направено обследване,

изготвяне на технически паспорт и

проектиране за над 4 млн. лв. с ДДС

• За проектиране, ремонт и строителен

надзор на тези съоръжения са нужни

близо 135 млн. лв. с ДДС., които трябва да

бъдат изпълнени в близките 3 години

Мерки за подобряване състоянието на мостовете по РПМ
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