ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 7 „РЕГИОНАЛНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“,
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-7.001 „РЕГИОНАЛНИ ПЪТИЩА”
Дата на актуализация: 24.07.2017 г.
Наименование
на
бенефициента

Наименование на
проекта

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 8 „Път IІІ-904
Старо Оряхово –
Долни Чифлик –
Гроздьово от км
0+000 до км
17+377.07, с обща
дължина 17,377 км,
област Варна”

2

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 9 „Път IІІ-904
ГроздьовоПровадия от км
23+403 до км
29+928.99 и от км
36+205 до км
41+705.18, с обща
дължина 12,026 км,
област Варна“

3

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 10 „Път ІІІ-1002
Враца – пещера
„Леденика“ от км

№

1

Кратко описание на
проекта
Рехабилитация на път III –
904 от км 0+000 до км
17+377.07, подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.
Рехабилитация на път III –
904 от км 23+403 до км
29+928.99 и от км 36+205
до км 41+705.18,
подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка
Рехабилитация на път ІІІ1002 Враца – пещера
„Леденика“ от км 0+160 до

Дата на
приключване

общо
допустими
разходи

Процент на
съфинансиране
от ЕС

Пощенски код/ Код,
съгласно
Националния
регистър на
населените места

Държава

Категории на
интервенция

09.05.2016

09.05.2019

10 938 032,24

85%

Община Долни Чифлик

България

034

09.05.2016

09.05.2018

7 642 406,13

85%

Община Долни Чифлик
Община Провадия

България

034

09.05.2016

09.05.2019

14 376 124,31

85%

Община Враца

България

034

Начална
дата на
изпълнение

1

0+160 до км
17+588.80, с обща
дължина 17.429 км,
област Враца“

4

5

6

7

8

км 17+588.80, подобряване
и модернизация на
техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 4 „Път ІІ-29
Варна – Добрич от
км 20+394.73 до км
23+199.86 и от км
25+342 до км
38+100.31 с обща
дължина 15,563 км,
области Варна и
Добрич“

Рехабилитация на отсечки
от Републикански път II-29,
подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на пътната
настилка.

09.05.2016

09.05.2018

8 952 652,89

85%

Община Добричка

България

034

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 5 „Път ІІ-29
Добрич –Кардам от
км 38+100.31 до км
52+168.81 с обща
дължина 14,069 км,
област Добрич”

Рехабилитация на отсечки
от Републикански път II-29,
подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на пътната
настилка.

09.05.2016

09.05.2019

14 553 532,58

85%

Община Добричка

България

034

Рехабилитация на пътен
участък от 14.6 км на път
II–44, подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката.

09.05.2016

09.05.2019

13 303 372,24

85%

Община Севлиево

България

034

Рехабилитация на пътен
участък от 12,620 км на път
II–44, подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката.

09.05.2016

09.05.2019

11 486 202,60

85%

Община Габрово

България

034

Рехабилитация на път ІІ-57
Ст. Загора-Раднево-път ІІ55 от км 0+250 до км
11+075 и от км 12+460 до
км 40+554, подобряване и

09.05.2016

09.05.2019

28 539 007,40

85%

Община Раднево
Община Стара Загора,
Община Нова Загора

България

034

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 11 „Път II-44
/о.п.Севлиево –
В.Търново/ Севлиево –
Драгановци от км
0+000 до 14+600, с
обща дължина
14,600 км, област
Габрово“
Лот 12 „Път II-44
Драгановци –
Габрово от км
14+600 до км
23+978.36 и от км
25+731 до км
28+972.75, с обща
дължина 12,620 км,
област Габрово“
Лот 1 „Път ІІ-57 Ст.
Загора-Раднево-път
ІІ-55 от км 0+250 до
км 11+073 и от км
12+337 до км

2

40+650, с обща
дължина 39.136 км,
области Сливен и
Ст.Загора ”

9

10

11

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 2 „Път ІІ-81
Костинброд – Бучин
проход от км 8+200
до км 30+400, с
обща дължина
22,200, област
София „

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 3 „Път ІІ-81
Бучин проходБерковица от
30+400 до км
51+235, с обща
дължина 20,835 км,
област София”

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 7 „Път II-35
Плевен-Ловеч от км
13+600 до км
25+384, с обща
дължина 11,784 км,
област Плевен”

модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.
Рехабилитация на път II-81
Костинброд – Бучин
проход от км 8+200 до км
30+400, подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.
Рехабилитация на път II-81
Бучин проход- Берковица
от 30+400 до км 51+235,
подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.
Рехабилитация на път II–
35 от км 13+600 до км
25+384, с обща дължина
11,784 км, подобряването
на транспортноексплоатационните
качества и удължаване
експлоатационния живот
на пътя.

09.05.2016

09.05.2019

14 681 584,60

85%

Община Костинброд

България

034

09.05.2016

09.05.2019

12 666 995,95

85%

Община Костинброд

България

034

09.05.2016

09.05.2019

7 595 154,14

85%

Община Плевен

България

034

3

12

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 13 – „Път ІІ-49
Търговище –
Разград от км
9+800 до km
11+832.85 и от km
11+942.87 до km
30+658.87, с обща
дължина 20.748
км, област Разград“

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 14 „Път ІІ-49
Кубрат – Тутракан
от км 89+100 до км
98+875.82 , с обща
дължина 9.776 км,
област Силистра”

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 15 „Път III-107Рила – Рилски
манастир от км
11+010 до км
30+796 82 , с обща
дължина 19.786 км,
област Кюстендил”

15

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 6 „Път II-86
Пловдив –
Асеновград от км
14+860 до км
25+150, с обща
дължина 10,290 км,
област Пловдив”

16

Агенция „Пътна

Лот 16 „Път II-35

13

14

Рехабилитация на път II-49
Търговище – Разград от
km 9+800 до km 11+832.85
и от km 11+942.87 до km
30+658.87, подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
еднородност на пътната
настилка.
Рехабилитация на път ІІ-49
Кубрат – Тутракан от км
89+100 до км 98+875.82 , с
обща дължина 9.776 км.
подобряването на
транспортноексплоатационните
качества и удължаване
експлоатационния живот
на пътя.
Рехабилитация на път III107-Рила – Рилски
манастир от км 11+010 до
км 30+796 82 , с обща
дължина 19.786 км
подобряването на
транспортноексплоатационните
качества и удължаване
експлоатационния живот
на пътя.
Pеконструкцията на път II86 Пловдив – Асеновград
от км 14+860 до км 25+150,
подобряване на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката, чрез
изграждане на второ
платно за движение и
рехабилитацията на
съществуващото дясно
платно.
Рехабилитация на пътен

09.05.2016

09.05.2019

15 442 036,84

85%

Община Разград

България

034

09.05.2016

09.05.2019

5 184 886,77

85%

Община Тутракан

България

034

09.05.2016

09.05.2019

14 522 647,24

85%

Община Рила

България

034

25.05.2016

25.05.2019

24 792 216,98

85%

Община Пловдив
Община Асеновград

България

034

13.01.2017

13.01.2020

17 160 722,80

85%

Община Ловеч

България

034
4

инфраструктура”

Ловеч –Троян –
Кърнаре от км
37+393 до км
46+105, с обща
дължина 8,712 км,
област Ловеч”

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 17 „Път IІІ-306
Червен бряг –
Чомаковци km
9+715 до km
19+207, с обща
дължина 9,492 км,
област Плевен”

18

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 18 „Път IІІ-112
Дъбова махалаМонтана от км
10+500 до км
16+174, 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, с обща
дължина 29,793 км,
област Монтана“

19

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 19 „Път IІІ-663
Чирпан Симеоновград от км

17

участък от 8.712 км на път
II–35. С възстановяването
и подобряването на
транспортноексплоатационните
качества на
съществуващата пътна
настилка и пътното тяло
ще се осигурят условия на
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите.
Рехабилитация на път III –
306 Червен бряг –
Чомаковци от km 9+715 до
km 19+207, подобряване
на техникоексплоатационните
характеристики на
отсечката и постигане на
хомогенност на целия път.
Рехабилитация на пътни
участъци от път IІІ-112 от
км 10+500 до км 16+174, 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, с обща
дължина 29,793 км, област
Монтана. С подобряването
на транспортноексплоатационните
качества на
съществуващите пътни
участъци ще се осигурят
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите жители на
селата Дъбова Махала,
Студено буче, Смирненски,
Славотин, Доктор
Йосифово и гр. Брусарци,
удължаване на експл.
живот на пътя.
Рехабилитация на пътни
участъци от път IІІ-663
Чирпан - Симеоновград от

13.01.2017

13.01.2020

9 810 760,56

85%

Община Червен бряг

България

034

24.01.2017

24.01.2020

17 197 526,40

85%

Област Монтана

България

034

12.04.2017

12.04.2020

13 078 231,20

85%

област Стара Загора

България

034
5

0+000 до км 15+220,
с обща дължина
15,220 км, област
Ст.Загора

20

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 21 „Път IIІ-663
ЧирпанСимеоновград,
участък от км
34+600 до км
54+83561, с обща
дължина 20.236 км,
област Хасково”

км 0+000 до км 15+220, с
обща дължина 15,220 км,
област Ст.Загора. С
подобряването на
транспортноексплоатационните
качества на
съществуващия пътен
участък, ще се осигурят
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите жители на гр.
Чирпан, с. Зетьово и с.
Целина, подобряване на
състоянието на околната
среда чрез намаляване на
вредни емисии на
парникови газове и
удължаване
експлоатационния живот
на пътя.
Рехабилитация на пътни
участъци от път IIІ-663
Чирпан-Симеоновград ,
участък от км 34+600 до км
54+83561, с обща дължина
20.236 км, област Хасково.
С подобряването на
транспортноексплоатационните
качества на пътния
участък, ще се осигурят
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите жители на гр.
Димитровград, гр.
Симеоновград, с. Брод, с.
Златополе, с. Райново и
селата в региона. Ще
съкрати времето за
пътуване и оттам ще
подобри състоянието на
околната среда чрез
намаляване на вредните
емисии на парникови
газове и удължаване
експлоатационния живот

12.04.2017

12.04.2020

14 483 109,60

85%

Област Хасково

България

034

6

на пътя.

21

22

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 23 "Път III-866
Граница ОПУ
Пловдив - Кричим
от км 88+050 до км
103+341, с обща
дължина 15.291 км,
Област Пловдив и
Област Смолян"

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 20 „Път IІІ-663
ЧирпанСимеоновград от км
15+220 до км
28+913.25 и от км
31+742 до км
33+364.30, с обща
дължина 15,316 км,
област Стара
Загора и област
Хасково“

Рехабилитация на пътни
участъци от път III-866
Граница ОПУ Пловдив Кричим от км 88+050 до км
103+341, с обща дължина
15.291 км, Област Пловдив
и Област Смолян".
Реализацията на проекта
ще доведе до: повишаване
на мобилността на
населението, увеличаване
на инвестициите в региона,
създаване на нови работни
места, подобряване на
състоянието на околната
среда, чрез намаляване на
отделянето на вредни
емисии на парникови
газове и възможност за поголям избор до здравни и
образователни услуги на
местното население, както
и стимулиране развитието
на туризъм
Рехабилитация на пътни
участъци от път IІІ-663
Чирпан-Симеоновград от
км 15+220 до км 28+913.25
и от км 31+742 до км
33+364.30, с обща
дължина 15,316 км, област
Стара Загора и област
Хасково". С подобряването
на транспортноексплоатационните
качества на пътните
участъци, ще се осигурят
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите жители на с.
Меричлери и гр.
Димитровград, ще бъде
удължен
експлоатационния живот
на пътя.

12.04.2017

12.04.2020

24 422 831,60

85%

Област Пловдив и
Област Смолян

България

034

13.04.2017

13.04.2020

11 374 242,00

85%

Област Стара Загора
Област Хасково

България

034

7

23

24

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 22 "Път III-866
Михалково Граница ОПУ
Смолян от км
66+857 до км
88+050, с обща
дължина 21.193 км,
Област Смолян"

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 25 „Път ІІІ-109
"І-1 - Мелник" от км
0+528 до км 12+815
с обща дължина
12.287км, област
Благоевград“

Рехабилитация на пътни
участъци от път III-866
Михалково - Граница ОПУ
Смолян от км 66+857 до км
88+050, с обща дължина
21.193 км, Област
Смолян". Реализацията на
проекта ще доведе до:
повишаване на
мобилността на
населението, увеличаване
на инвестициите в региона,
създаване на нови работни
места, подобряване на
състоянието на околната
среда, чрез намаляване на
отделянето на вредни
емисии на парникови
газове и възможност за поголям избор до здравни и
образователни услуги на
местното население, както
и стимулиране развитието
на туризъм.
Рехабилитация на пътни
участъци от път ІІІ-109 " І-1
- Мелник" от км 0+528 до
км 12+815 с обща дължина
12.287км, област
Благоевград. С
подобряването на
транспортноексплоатационните
качества на
съществуващия пътен
участък, ще се осигурят
безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите туристи към
гр. Мелник и Роженския
манастир и на жителите на
гр. Мелник, с. Спатово, с.
Хотово и с. Лозеница до
общинския център гр.
Сандански. Ще се постигне
подобряване на
състоянието на околната

13.04.2017

13.04.2020

31 493 949,20

85%

Област Смолян

България

034

12.07.2017

12.07.2020

9 196 732,00

85%

Област Благоевград

България

034

8

25

26

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 26 "Път III-507
Кърджали-МостМанастир от км
0+055 до км 26+109,
с обща дължина
26,054 км, област
Кърджали"

Агенция „Пътна
инфраструктура”

Лот 24 "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, с обща
дължина 27.217 км,
Област Смолян

среда чрез намаляване на
вредните емисии на
парникови газове и
удължаване
експлоатационния живот
на пътя.
Рехабилитация на пътни
участъци от Път III-507
Кърджали-Мост-Манастир
от км 0+055 до км 26+109,
с обща дължина 26,054 км,
област Кърджали". С
подобряване и
модернизация на техникоексплоатационните
характеристики на пътната
отсечката ще се постигане
еднородност на пътната
настилка, ще се осигурят
условия на безопасност на
движението и комфорт на
пътуващите. Подобрените
условия за преминаване по
пътния участък ще окажат
благоприятно въздействие
върху целевите групи по
настоящия проект и
крайните бенефициенти –
населението на област
Кърджали.
Рехабилитация на пътни
участъци от 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, с обща
дължина 27.217 км, Област
Смолян". Реализацията на
проекта ще доведе до:
повишаване на
мобилността на
населението, увеличаване
на инвестициите в региона,
създаване на нови работни
места, подобряване на
състоянието на околната

12.07.2017

12.07.2020

17 158 488,40

85%

Област Кърджали

България

034

19.07.2017

19.07.2020

29 105 256,80

85%

Област Смолян

България

034

9

среда, чрез намаляване на
отделянето на вредни
емисии на парникови
газове и възможност за поголям избор до здравни и
образователни услуги на
местното население, както
и стимулиране развитието
на туризъм.

10

INFORMATION FOR AWARDED GRANT UNDER
OPERATIONAL PROGRAMME „REGIONS IN GROWTH“ 2014-2020
PRIORITY AXIS 7 REGIONAL ROAD INFRASTRUCTURE
PROCEDURE BG16RFOP001-7.001 „REGIONAL ROADS“
Date of last update: 24.07.2017

№

Beneficiary
name

Operation name

Road
Infrastructure
Agency

Lot 8 “Road III-904
Staro Orqhovo –
Dolni Chiflik –
Grozdyovo from km
0+000 to km
17+377.07, with a
total length of
17.377, Varna
region”

Road
Infrastructure
Agency

Lot 9 “Road III-904
Grozdyovo –
Provadiq from km
23+403 to km
29+928.99 and from
36+205 to km
41+705.18, with a
total length of 12.026
km, Varna region”

3

Road
Infrastructure
Agency

Lot 10 “Road III-1002
Vratsa – cave
“Ledenika” from km
0+160 to km
17+588,80 with a
total length of
17.429, Vratsa
region”

4

Road

Lot 4 „Road ІІ-29

1

2

Operation summary
Rehabilitation of road III-904
Staro Orqhovo – Dolni Chiflik
– Grozdyovo from km 0+000
to km 17+377.07, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of road III-904
Grozdyovo – Provadiq from
km 23+403 to km 29+928.99
and from 36+205 to km
41+705.18, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of road III1002 Vratsa – cave
“Ledenika” from km 0 + 160
to km 17+ 588.80, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of sections of

Postal Code / Code,
according to the
National Register of
Settlements

Country

85%

Dolni Chiflik municipality

Bulgaria

034

7 642 406,13

85%

Dolni Chiflik municipality
Provadiq municipality

Bulgaria

034

09.05.2019

14 376 124,31

85%

Vratsa municipality

Bulgaria

034

09.05.2018

8 952 652,89

85%

Dobrichka municipality

Bulgaria

034

Operation
start date

Operation
end date

Total eligible
expenditure in
BGN

09.05.2016

09.05.2019

10 938 032,24

09.05.2016

09.05.2018

09.05.2016

09.05.2016

Union cofinancing rate

Category of
intervention

11

Infrastructure
Agency

5

6

7

8

Road
Infrastructure
Agency

Road
Infrastructure
Agency

Road
Infrastructure
Agency

Road
Infrastructure
Agency

Varna – Dobrich from
km 20+394.73 to km
23+199.86 and from
km 25+342 to km
38+100.31 with total
length of 15,563 km,
regions of Varna and
Dobrich”
Lot 5 „Road ІІ-29
Dobrich – Kardam
from km 38+100.31
to km 52+168.81 with
a total length of
14,069 km, region of
Dorich”
Lot 11 „Road II-44
/bypass road
Sevlievo – Veliko
Tarnovo/ - Sevlievo –
Draganovtsi from km
0+000 to km 14+600,
with a total length of
14,600 km, region of
Gabrovo“
Lot 12 „Road II-44
Draganovtsi –
Gabrovo from km
14+600 to km
23+978.36 and from
km 25+731 to km
28+972.75, with a
total length of 12,620
km, region of
Gabrovo”
Lot 1 „Road ІІ-57
Stara ZagoraRadnevo-road ІІ-55
from km 0+250 to km
11+075 and from km
12+460 to km
40+554, with a total
length of 38.919 km,
regions of Sliven and
Stara Zagora”

national road II-29,
improvement and
modernization of technical
and operational
characteristics of the road.

Rehabilitation of sections of
national road II-29,
improvement and
modernization of technical
and operational
characteristics of the road.

09.05.2016

09.05.2019

14 553 532,58

85%

Dobrichka municipality

Bulgaria

034

Rehabilitation of 14.6 km
sections of national road II–
44, improvement and
modernization of technical
and operational
characteristics of the road.

09.05.2016

09.05.2019

13 303 372,24

85%

Sevlievo municipality

Bulgaria

034

Rehabilitation of 12.62 km
sections of national road II–
44, improvement and
modernization of technical
and operational
characteristics of the road.

09.05.2016

09.05.2019

11 486 202,60

85%

Gabrovo municipality

Bulgaria

034

Bulgaria

034

Rehabilitation of road ІІ-57
Stara Zagora-Radnevo-road
ІІ-55 from km 0+250 to km
11+075 and from km 12+460
to km 40+554, with a total
length of 38.919 km, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.

09.05.2016

09.05.2019

28 539 007,40

85%

Radnevo municipality
Stara Zagora
municipality
Nova Zagora
municipality

12

Road
Infrastructure
Agency

Lot 2 “Road II-81
Kostinbrod – Buchin
prohod from km
8+200 to km 30+400,
with total length of
22.200km, Sofia
region”

Road
Infrastructure
Agency

Lot 3 „Road II-81
Buchin prohod –
Berkoviza from km
30+400 to km
51+235, with total
length of 20.835 km,
Sofia region”

Road
Infrastructure
Agency

Lot 7 “Road II-35
Pleven_Lovech from
km 13+600 to km
25+384, with total
length 11.784 km,
Pleven Region

12

Road
Infrastructure
Agency

Lot 13 „Road ІІ-49
Targovishte –
Razgrad from km
9+800 to km
11+832.85 and from
km 11+942.87 to km
30+658.87, with a
total length of 20.749
km, region of
Razgrad”

13

Road
Infrastructure
Agency

Lot 14 “Road II-49
Kubrat-Tutrakan from
km 89+100 to km
98+875.82, with a
total length 9.776 km,

9

10

11

Rehabilitation of road II-81
Kostinbrod – Buchin prohod
from km 8+200 to km
30+400, with total length of
22.200km, also improvement
and modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of road II-81
Buchin prohod – Berkoviza
from km 30+400 to km
51+235, with total length of
20.835 km, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of road II-35
Pleven_Lovech from km
13+600 to km 25+384, with
total length 11.784 km, km
also improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and road’s life
extension.
Rehabilitation of road ІІ-49
Targovishte – Razgrad from
km 9+800 to km 11+832.85
and from km 11+942.87 to
km 30+658.87, with a total
length of 20.749 km, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.
Rehabilitation of road II-49
Kubrat-Tutrakan from km
89+100 to km 98+875.82,
with a total length 9.776 km
also improvement and

09.05.2016

09.05.2019

14 681 584,60

85%

Kostinbrod municipality

Bulgaria

034

09.05.2016

09.05.2019

12 666 995,95

85%

Kostinbrod municipality

Bulgaria

034

09.05.2016

09.05.2019

7 595 154,14

85%

Pleven municipality

Bulgaria

034

09.05.2016

09.05.2019

15 442 036,84

85%

Razgrad municipality

Bulgaria

034

09.05.2016

09.05.2019

5 184 886,77

85%

Tutrakan municipality

Bulgaria

034

13

Silistra Region

14

15

16

17

Road
Infrastructure
Agency

Lot 15 “Road III-107
Rila-Rila Monastery
from km 11+010 to
km 30+796.82, with a
total length 19.786
km, Kyustendil
Region

Road
Infrastructure
Agency

Lot 6 “Road II-86
Plovdiv –
Asenovgrad from km
14+860 to km
25+150 with a total
length of 10,290 km,
region of Plovdiv”

Road
Infrastructure
Agency

Road
Infrastructure
Agency

modernization of the
technical performance of the
road section and road’s life
extension.
Rehabilitation of road III-107
Rila-Rila Monastery from km
11+010 to km 30+796.82,
with a total length 19.786
km, also improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and road’s life
extension.
Reconstruction of road II-86
Plovdiv–Asenovgrad from
km 14+860 to km 25+150,
improvement of the technical
and operational
characteristics of the section,
through the construction of a
second carriageway for the
traffic and the rehabilitation
of the existing right-hand
carriageway.

09.05.2016

09.05.2019

25.05.2016

25.05.2019

14 522 647,24

24 792 216,98

85%

Rila municipality

Bulgaria

034

85%

Plovdiv municipality
Asenovgrad municipality

Bulgaria

034

Lot 16 „Road II-35
lovech – Troyan –
Kurnare from km
37+393 to km
46+105, with a total
length of 8,712 km,
region of Lovech“

Rehabilitation of 8.712 km
road section of road II–35.
Traffic safety and the
comfort of travelers will be
provided with the
rehabilitation and the
improvement of the
transportation and
operational characteristics of
the existing road pavement
and the road body.

13.01.2017

13.01.2020

17 160 722,80

85%

Lovech municipality

Bulgaria

034

Lot 17 “Road III-306
Cherven briag –
Chomakovtsi from
km 9+715 to km
19+207, with a total
length of 9.492,
Pleven region”

Rehabilitation of road III-306
Cherven briag –
Chomakovtsi from km 9+715
to km 19+207, also
improvement and
modernization of the
technical performance of the
road section and achieve
homogeneity of the road
pavement.

13.01.2017

13.01.2020

9 810 760,56

85%

Cherven briag
municipality

Bulgaria

034

14

18

19

20

Road
Infrastructure
Agency

Lot 18 "Road IІІ-112
Dabova mahalaMontana from km
10+500 to km
16+174, from km
20+579 to km
27+736.15, from km
29+675 to km
36+654.63 and from
km 37+825 to km
47+806.74, total
length 29,793 km,
Montana Region“

Road
Infrastructure
Agency

Lot 19 "Road III-663
Chirpan Simeonovgrad from
km 0+000 to km
15+220, with a total
length of 15.220,
Stara Zagora region“

Road
Infrastructure
Agency

Lot 21 "Road III-663
Chirpan
Simeonovgrad from
km 34+600 to km
54+83561, with total
length of 20.236 km,
Haskovo region"

Rehabilitattion of road
sections of road IІІ-112 from
km 10+500 to km 16+174,
from km 20+579 to km
27+736.15, from km 29+675
to km 36+654.63 and from
km 37+825 to km
47+806.74, total length
29,793 km, Montana Region.
The safety and the comfort
for the traveling residents of
the villages Dabova mahala.
Studeno Buche, Smirnenski,
Slavotin, Doctor Yosifovo
and town of Brusarci, the
extension of the road's life
will be provided by the
improvement of the
transport-operational
performances of the existing
road.
Rehabilitattion of road
sections of road III-663
Chirpan - Simeonovgrad
from km 0+000 to km
15+220, with a total length of
15.220, Stara Zagora region.
The safety and the comfort
for the traveling residents of
the villages Dabova mahala.
Studeno Buche, Smirnenski,
Slavotin, Doctor Yosifovo
and town of Brusarci, the
extension of the road's life
will be provided by the
improvement of the
transport-operational
performances of the existing
road.
Rehabilitattion of road
sections of road III-663
Chirpan Simeonovgrad from
km 34+600 to km 54+83561,
with total length of 20.236
km, Haskovo region. The
safety and the comfort of the
traveling residents of the

24.01.2017

24.01.2020

17 197 526,40

85%

Montana Region

Bulgaria

034

12.04.2017

12.04.2020

13 078 231,20

85%

Stara Zagora region

Bulgaria

034

12.04.2017

12.04.2020

14 483 109,60

85%

Haskovo Region

Bulgaria

034

15

21

22

Road
Infrastructure
Agency

Lot 23 „Road ІІI-866
Border RRA Plovdiv Krichim from km
88+050 to km
103+341, with a total
length of 15.291 km,
regions of Plovdiv
and Smolian”

Road
Infrastructure
Agency

Lot 20 "Road III-663
ChirpanSimeonovgrad from
km 15+220 to km
28+913,25 and from
km 31+742 to km
33+364,30, with a
total length 15.316
km, Stara Zagora
Region and Haskovo
Region"

town of Dimitrovgrad, town
of Simeonovgrad and
villages Brod, Zlatopole,
Rainovo, and the villages in
the region will be provided
by the improvement of the
transport-operational
performances of the existing
road.
Rehabilitattion of road
sections of road ІІI-866
Border RRA Plovdiv Krichim from km 88+050 to
km 103+341, with a total
length of 15.291 km, regions
of Plovdiv and Smolian. The
project implementation will
lead to: increased
population's mobility and
investments in the region,
creating new jobs, improving
the environment by reducing
the emission of harmful
greenhouse gases and the
possibility of more choice to
health and educational
services for local population,
as well as promoting the
development of tourism
Rehabilitattion of road
sections of road III-663
Chirpan-Simeonovgrad from
km 15+220 to km 28+913,25
and from km 31+742 to km
33+364,30, with a total
length 15.316 km, Stara
Zagora Region and Haskovo
Region". The safety and the
comfort of the travelling
residents of a village
Merichleri amp; town of
Dimitrovgrad, the extension
of the road's life will be
provided by the improvement
of the transport-operational
performances of the exist.
road

12.04.2017

12.04.2020

24 422 831,60

85%

Plovdiv Region
Smolian Region

Bulgaria

034

13.04.2017

13.04.2020

11 374 242,00

85%

Stara Zagora Region
Haskovo Region"

Bulgaria

034

16

23

Road
Infrastructure
Agency

Lot 22 „Road ІІI-866
Mihalkovo - Border
RRA Smolian from
km 66+857 to km
88+050, with a total
length of 21.193 km,
region of Smolian”

24

Road
Infrastructure
Agency

Lot 25 Road III-109
"І-1 - Melnik" from km
0+528 to km 12+815,
with a total length of
12.287, Blagoevgrad
region"

25

Road
Infrastructure
Agency

Lot 26 „Road III-507
Kardzhali – Most Manastir from km

Rehabilitattion of road
sections of road ІІI-866
Mihalkovo - Border RRA
Smolian from km 66+857 to
km 88+050, with a total
length of 21.193 km, region
of Smolian”. The project
implementation will lead to:
increased population's
mobility and investments in
the region, creating new
jobs, improving the
environment by reducing the
emission of harmful
greenhouse gases and the
possibility of more choice to
health and educational
services for local population,
as well as promoting the
development of tourism.
Rehabilitattion of road
sections of III-109 "І-1 Melnik" from km 0+528 to
km 12+815, with a total
length of 12.287,
Blagoevgrad region”.
Improvment the transport
and operational
characteristics of the existing
road section will provide
traffic safety and comfort for
tourists travelling to the city
of Melnik and Rozhen
Monastery, as well as for the
population of Melnik,
Spatovo, Hotovo and
Lozenitsa, travelling to the
municipal center Sandanski.
By reducing greenhouse gas
emissions and extending the
operational life of the road,
an improvement of the
environment will be
achieved.
Rehabilitattion of road
sections of III-507 Kardzhali
– Most - Manastir from km

13.04.2017

13.04.2020

31 493 949,20

85%

Smolian Region

Bulgaria

034

12.07.2017

12.07.2020

9 196 732,00

85%

Blagoevgrad Region

Bulgaria

034

12.07.2017

12.07.2020

17 158 488,40

85%

Kardzhali Region

Bulgaria

034
17

0+055 to km 26+109,
with a total length of
26,054 km, region of
Kardzhali”

26

Road
Infrastructure
Agency

Lot 24 Road ІІI-866
Smolian - Stoikite Shiroka laka from km
8+225.53 to km
11+557.32 and from
km 26+600 to km
50+484.86, with a
total length of 27.217
km, region of
Smolian”

0+055 to km 26+109, with a
total length of 26,054 km,
region of Kardzhali”. The
road pavement’s
homogeneity, the road safety
and comfort of the
passengers will be ensured
and will be achieved by
improvement and
modernization of the
transport-operational
performances of the existing
road section.The improved
conditions for passing
through the road section will
impact favorably on target
groups under this project
and the final beneficiaries –
the population of the
Kardzhali Region .
Rehabilitattion of road
sections of ІІI-866 Smolian Stoikite - Shiroka laka from
km 8+225.53 to km
11+557.32 and from km
26+600 to km 50+484.86,
with a total length of 27.217
km, region of Smolian”. The
project implementation will
lead to:increased
population's mobility and
investments in the region,
creating new jobs, improving
the environment by reducing
the emission of harmful
greenhouse gases and the
possibility of more choice to
health and educational
services for local population,
as well as promoting the
development of tourism.

19.07.2017

19.07.2020

29 105 256,80

85%

Smolian Region

Bulgaria

034

18

