
Договори за текущ ремонт и
поддържане на републиканската
пътна мрежа в периода 2018 – 2021 г.
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Договори на АПИ за текущ ремонт и поддържане (ТРП) 
на републиканската пътна мрежа

• Сключени 34 рамкови договора за ТРП в периода 2018 –
2020 г.

• Срок на договорите – 60 месеца;

• Обща договорна стойност (с ДДС) – 757 560 000 лв.;

• Предмет на договорите - текущ ремонт и поддържане (ТРП) 
на републиканската пътна мрежа съгласно Наредба № РД-
02-20-19 от 12.11.2012 г. на МРРБ.
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Същност на ТРП съгласно Наредба № РД-02-20-19 от
12.11.2012 г. на МРРБ

• ТРП обхваща дейности, които целят:

 съхраняване на експлоатационните характеристика на пътя (пренастилане на свързващ и износващ пласт);

 отстраняване на единични повреди;

 осигуряване на проходимост при зимни условия; и

 предотвратяване последствията от аварийни ситуации (тежки ПТП, лавини, срутвания и др.);

• ТРП не изисква:

× одобрени инвестиционни проекти и разрешения за строеж съгласно чл. 151 от ЗУТ;

× авторски и строителен надзор;

× съставяне на актове и протоколи по Наредба No 3 от 31.07.2003 г.

× приемане и разрешаване на ползването на реда по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

• При ТРП не се носи гаранционна отговорност в сроковете по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (съотв. 7, 5 и 4 г.)

• По договори за ТРП не може да се възлагат инвестиционо проектиране, основни ремонти, реконструкция и/или ново
строителство.
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Възложени дейности по договорите за ТРП в периода
2018 – 2021 г.

• Обща стойност на възложените дейности по договорите за ТРП (с ДДС): 

3 419 736 515,86 лв.

Зимно поддържане: 177 580 915,02 лв.;

Месечно поддържане: 135 374 306,32 лв.;

• 906 проверени допълнителни и извънредни задания, които не са публично оповестени:

Текущи ремонти: 573 437 108,44 лв.;

Други неквалифицирани дейности: 70 720 345,47 лв.;

Основни ремонти/реконструкция: 2 462 623 840,61 лв.;
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Стойност на сключените договори от АПИ за ТРП
и възложени дейности по тях

5*34 договора за превантивно, текущо, зимно и ремонтно поддържане, сключени в периода 01.03.2018 г. - 30.09.2020 г. Сумите са с включен ДДС.

758 573

178
135

2 463

Договорна стойност
(с ДДС)

Обща стойност на възлаганията
(към 31.01.2022 г.)

Поддържане на републиканските пътища, стопанисвани от АПИ 
съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата

Основни ремонти,
реконструкция и/или ново строителство
Неквалифицирани задания

Задания със смесен характер

Месечни задания за ТРП

Зимно поддържане

Текущи ремонти

+2 662

(+351%)

886

3 420

2,6 млрд. лв. допълнително 

възложени средства за основни 

ремонти и други над стойността 

на договорите

(млн. лв.)

млн. лв.

млн. лв.758 млн. лв.



Основни ремонти, реконструкция и/или ново 
строителство, възлагани по договорите за ТРП

• 79,27% от допълнителните и извънредни задания касаят инвестиционно проектиране,
основен ремонт и реконструкция на републикански пътища и автомагистрали, т.е. строежи
от първа и втора категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗУТ, които изискват (но не
са налице):

• оценки за съответствие по чл. 142 от ЗУТ;

• съгласувани и одобрени инвестиционни проекти;

• разрешения за строеж;

• авторски и строителен надзор;

• актове и протоколи по Наредба No 3 от 31.07.2003 г.;

• приемане и разрешаване на ползването по Наредба № 2 от 31.07.2003 г.;

• гаранционна отговорност на изпълнителите в сроковете по Наредба № 2 от 31.07.2003 г. (7, 5 и 4 г. съответно).
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Правна същност на допълнителните и извънредни задания за
основни ремонти, реконструкция и/или ново строителство

• Възложените основни ремонти, реконструкция и/или ново
стоителство представляват:

• нови обществени поръчки, възложени непрозрачно и неконкурентно в противоречие на
ЗОП;

• незаконни строежи по смисъла на ЗУТ;

• неправомерна държавна помощ съгласно чл. 107 и чл. 108 от ДФЕС;

• съставомерни деяния по смисъла на ЗУТ, ЗОП и Наказателния кодекс;

• нарушения на принципите за добро финансово управление, законосъобразност,
ефективност и икономичност при разходване на публичните финанси съгласно Закона
за публичните финанси;
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Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Възлага се изпълнението на строителство (въз основа на подробна количествено-стойностна
сметка), а на по-късна дата (или по същото време) се възлага изработката на самия проект:
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No Задание Стойност
Възлагане на 

СМР

Възлагане на 

проектиране

1
Превантивен ремонт на път III-861 (Път-86) - "Югово - Лъки -

Граница Смолянска област" от км 0+000 до км 31+040
45 001 889,28 лв. 28.08.2020 05.11.2020

2
Превантивен ремонт на път II-86 /Път I-8/ - Асеновград - Смолян в

участъка от км 0+075 до км 14+234, с дължина 14,159 км
23 967 439,18 лв. 19.01.2021 12.03.2021

3
Превантивен ремонт на път III-667 в участъка от км 12+496 до км

40+169
31 301 813,95 лв. 29.04.2021 29.04.2021

4
Ремонтни дейности на път III-1004 - от км 0+000 до км 6+290 на

територията на ОПУ Враца
4 551 610,69 лв. 06.10.2020 27.01.2021

5

Превантивен ремонт на път III-8007 „Хасково-Узунджово-

Александрово-Константиново-Симеоновград“ от км 0+000 до км

25+080

17 898 003,36 лв. 10.08.2020 10.08.2020

6

Ремонт на път I-4 „Коритна Български извор – Микре -

о.п.Севлиево-В.Търново-о.п.Омуртаг-о.п.Търговище-(о.п.Разград-

о.п. Шумен)“ от км 243+000 до км 250+300, с дължина 7,300 км. на

територията на област Търговище

6 864 074,74 лв. 29.05.2020 30.06.2020

7
Ремонтно-възстановителни дейности на виадукт на км 34+220 на

АМ Хемус
9 934 180,28 лв. 29.05.2020 30.06.2020



Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Максималните единични цени, по които се обявявали обществените поръчки,
често са завишени.

• При ценообразуването са ползвани необосновано завишени разходни норми;

• В единичните цени са залагани необосновано високи проценти на допълнителни
разходи върху труда и механизацията;

• При остойностяване на отделни допълнителни задания са ползвани окрупнени
глобални суми, без количествен и ценови анализ.
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Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Пример за необосновано високи цени: 
Ремонт на път II-58 „Кърджали – Асеновград Пловдивска 
област“ с дължина 32,83 км

 Започната обществена поръчка по ОПРР през 2018 г.;

 Прогнозната стойноста на проекта е била 28,2 млн. лв. с ДДС;

 Процедурата е прекратена поради липса на финансиране;

 През януари 2021 г. заданието е възложено отново, този път през договор за
ТРП и на стойност от 51 466 856,20 лв., включващи:

 Подмяна на водопровод с дължина 6 м – 1 млн. лв.;
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Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Необосновано високи цени за проектиране:

„Проект за възстановяване на експлоатационното състояние на АМ
„Тракия" от км 156+284 до км 208+181“:

• Обща цена за проектиране - 966 189,31 лв. с ДДС;

• Остойностени са 40 320 часа проектантски труд (геодезист, геолог, проектанти пътна 
част и пътни съоръжения);

• Проектът е изпълнен за 62 дни, т.е. 82-ма проектанти трябва да са работили без
прекъсване 62 дни на пълен 8 часов работен ден.
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Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Непропорционалност в ценообразуването при реконструкция на републикански пътища от
един и същ клас:

„Превантивен ремонт на път III-502 “Полски Тръмбеш - Обединение- III-405“ в участъка от км 0+000 до км 22+000

 Дължина - 10,734 км.

 Обща цена - 8 925 227,36 лв. с ДДС;

 Цена на km - 831 490 лв. с ДДС;

“Превантивен ремонт на път III-901 (Път-86) - „Шабла - Каварна Добричка област" от км 33+050 до км 36+950”

 Дължина - 3,9 км.

 Обща цена - 5 170 701,52 лв. с ДДС;

 Цена на km - 1 325 820,90 лв. с ДДС;
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Цена на км при възлагане на основни ремонти на 
първокласни пътища

*Сумите са с включен ДДС. 13

112

1 910

ЛОВЕЧ ЯМБОЛ

СМР на първокласна пътна 
мрежа по области

(Най-ниска и най-висока 
средна цена в лв. на км)

1,91 

млн. 

лв./км

112 

хил. 

лв./км

1,43 

млн. 

лв./км

1,47 

млн. 

лв./км

1,41 

млн. 

лв./км
844 

хил. 

лв./км

1,29 

млн. 

лв./км

976 

хил. 

лв./км

940 

хил. 

лв./км

112 000

1 910 000



68

2 095

БУРГАС БЛАГОЕВГРАД

СМР на второкласна пътна 
мрежа по области

(Най-ниска и най-висока 
средна цена в лв. на км)

Цена на км при възлагане на основни ремонти на 
второкласни пътища

*Сумите са с включен ДДС. 14

68 

хил. 

лв./км

2,09 

млн. 

лв./км

1,62 

млн. 

лв./км

1,43 

млн. 

лв./км

751 

хил. 

лв./км

1,36 

млн. 

лв./км

434

хил. 

лв./км

1,19 

млн. 

лв./км

697 

хил. 

лв./км

820 

хил. 

лв./км

370 

хил. 

лв./км

505 

хил. 

лв./км

538 

хил. 

лв./км

957 

хил. 

лв./км

943

хил. 

лв./км 883 

хил. 

лв./км

1,57 

млн. 

лв./км

779 

хил. 

лв./км

960 

хил. 

лв./км

68 000

2 095 000



288

1 563

ВИДИН ПАЗАРДЖИК

СМР на третокласна пътна 
мрежа по области

(Най-ниска и най-висока 
средна цена в лв. на км)

Цена на км при възлагане на основни ремонти на 
третокласни пътища

*Сумите са с включен ДДС. 15

1,56 

млн. 

лв./км

288 

хил. 

лв./км

925 

хил. 

лв./км

882

хил. 

лв./км

878

хил. 

лв./км

878

хил. 

лв./км

718 

хил. 

лв./км

407

хил. 

лв./км

1,23 

млн. 

лв./км

694

хил. 

лв./км

1,02

млн. 

лв./км

878

хил. 

лв./км

912 

хил. 

лв./км
675 

хил. 

лв./км

687 

хил. 

лв./км

658 

хил. 

лв./км

1,11 

млн. 

лв./км

836

хил. 

лв./км

670

хил. 

лв./км
715 

хил. 

лв./км

1,33 

млн. 

лв./км

546 

хил. 

лв./км

763 

хил. 

лв./км

288 000

1 563 000



Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Възлагане на основни ремонти и ново строителство на общински пътища по договори за ТРП на
републиканска пътна мрежа:

«Възстановяване на път PAZ 2063/84306 ІІІ-843»

 Дължина – 12,020 km;

 Цена – 35 655 001,44 лв. с ДДС;

 Цена на km – 2 966 306,28 лв. с ДДС;

«Възстановяване на път PAZ 2060/ІІ-84 с дължна от от 5,696 км»

 Цена – 4 730 477,53 лв. с ДДС;

 Цена на km – 830 491,14 лв. с ДДС;

 Заданието предвижда механизиран земен и скален изкоп от 50 485 куб. м. и транспорт на земни/скални маси за над 2,2
млн. лв. без ДДС, което предполага строителство на изцяло нов пътен участък.
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Установени порочни практики при възлагането на
основни ремонти и реконструкция по договорите за ТРП

• Възложени мащабни основни ремонти и реконструкция на автомагистрални пътни
съоръжения (виадукти и тунели):

 АМ „Тракия“ 113 038 900,75 лв. с ДДС;

 АМ „Хемус“ 164 091 513,72 лв. с ДДС;

 АМ „Струма“ 61 807 200,31 лв. с ДДС;

• Възложени мащабни основни ремонти и реконструкция на автомагистрални
участъци:

 Реконструкция на участъци от АМ «Тракия» с обща дължина от 41,12 км на стойност 164 772 766,17 лв. с
ДДС;

 Реконструкция на участъци от АМ «Марица» с обща дължина от 9,08 км на стойност 31 029 738,65 лв. с
ДДС;
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Мерки за защита на публичните финансови и законови 
интереси

• Сезиране на ДНСК за предприемане на действия по чл. 222, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ за
установяване незаконността и спиране изпълнението на продължаващите незаконни
строежи;

• Сезиране на АДФИ за осъществяване на последващ контрол за законосъобразност на
допълнителните възлагания съгласно ЗОП и ЗДФИ;

• Привличане към наказателна и административно наказателна отговорност на длъжностните
лица, отговорни за възлагането и изпълнението на допълнителните и извънредни задания;

• Приемане на специална нормативна уредба за търпимост на изпълнените незаконни строежи,
след проверка на качеството, възстановяване на строителни книжа, изпитания и въвеждане в
експлоатация;

• Разплащане на изпълнените дейности на извъндоговорно основание само по правилата на
чл. 60-62 от ЗЗД.
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Благодарим за вниманието!
19


