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ВЪВЕДЕНИЕ INTRODUCTION

„ПСТ ГРУП“ ЕАД е създадено през 1968 г. Днес дружеството е една от 
най-големите инфраструктурни компании в България и лидер в сферата на 
строителството. С течение на годините ние се доказахме като надежден и 
лоялен партньор, управляван от екип от висококвалифицирани мениджъри и 
специалисти. В дейността си се ръководим от принципите за коректност, 
надеждност, функционалност, ефективност, опазване здравето на хората 
и околната среда. В основата на нашия успех са дългогодишния ни опит, ре-
сурсната обезпеченост, разнородната дейност и високата професионална 
квалификация на нашите служители. 

Ние държим да предлагаме високо качество на добри цени и постигаме 
това, като влагаме качествени материали от утвърдени производители, 
използваме съвременни и модерни технологии, прилагаме най-добрите евро-
пейски и световни практики. Приемствеността и традицията в отноше-
нията с нашите клиенти са показатели за доверието и уважението между 
нас. 

Историята си „ПСТ ГРУП“ ЕАД започва преди близо 50 години като фирма 
за производство на пътни знаци за постоянна и временна сигнализация под 
името „Пътностроителна техника“. През 2012 г. компанията се прегрупи-
ра и сменя името си на „ПСТ Холдинг“, а през 2014 г. – на „ПСТ ГРУП“.

През годините, в крак с времето, дружеството постепенно разширява и 
диверсифицира своята дейност, за да се превърне днес в една от водещите 
фирми на българския пазар. Сред основните ни дейности са:

• Строителство на магистрали
• Строителство на първокласни и второкласни пътища
• Реконструкция и рехабилитация на пътища и пътни съоръжения
• Градски комуникации 
• ВиК инфраструктура
• Газоснабдителни системи
• Системи за депониране и управление на битови и промишлени отпадъци
• Мостово строителство
• Строителство на сгради и съоръжения
• Производство на пътни знаци
• Полагане на хоризонтална маркировка
• Изграждане и поддържане на светофарни уредби и други средства, оси-

гуряващи безопасност на движението.

“PST GROUP” JSC was founded in 1968. At present the company is among the 
largest infrastructure companies in Bulgaria and it is leader in the construction in-
dustry. Throughout the years we got established as trustworthy and loyal partner 
managed by a team of highly qualified managers and specialists. Our work is guid-
ed by the principles of accuracy, reliability, functionality, effectiveness, protection of 
human health and environmental preservation. Our success is based on the many 
years of experience we enjoy, resource procurement, versatile operations and high 
professional qualification of our employees. 
We keep at high esteem offering high quality for good prices and we achieve this 
while investing quality materials delivered by reputable manufacturers, we use 
modern and cutting-edge technologies, we implement the best European and glob-
al practices. Succession and tradition in our relations with clients are indicative of 
trust and respect among us. 
“PST GROUP” JSC started its history in nearly 50 years ago as a company for pro-
ducing road signs to provide constant and temporary signalization called “Road 
Construction Equipment”. Back in 2012 the company regrouped and changed its 
appellation to “PST Holding” and in 2014– to “PST GROUP”.
Throughout the years, while being ahead of time, the company gradually devel-
oped and diversified its operations to turn in one of the leading companies at the 
Bulgarian market. The following are among our main activities:

• Motorway construction;
• Construction of first-class and second-class roads
• Reconstruction and rehabilitation of roads and road facilities
• Urban communications
• Water-supply and sewerage infrastructure
• Gas-supply systems
• Systems for household and industrial waste deposit and management
• Bridge construction
• Construction of buildings and facilities
• Road signs manufacturing
• Laying horizontal marking
• Construction and maintenance of traffic-light installations and other devices 
that ensure traffic safety.
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ДОИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „ТРАКИЯ”, 
УЧАСТЪК: ЛОТ 4 ЯМБОЛ – КАРНОБАТ 

ОТ КМ 276+200 ДО КМ 325+280

ADDITIONAL CONSTRUCTION OF MOTORWAY 
“ TRAKIA”, SECTION: LOT 4 YAMBOL – KARNOBAT, 

FROM KM 276+200 TO KM 325+280

Total length of the direct layout 49,08km.
Its value amounts to 174,7 million BGN (excluding 

VAT). 

The performed construction and assembly works are of 
huge volumes:

• Large facilities– 31 items: bridges– 3 items; crossing 
facility at railway line Sofia - Burgas; road junctions– 3 
items; road crossings of the Republican road network 
– 6 items; crossings of agricultural roads – 8 overpasses 
and 10 underpasses;

• Excavations – 1 735 million m3 
• Embankments – 5685million m3

• Bituminized base – 378 thousand tonnes and 
Binder – 186 thousand tonnes

• Thick asphalt concrete - 338 thousand m2 and 
Splitmastic – 928 thousand m2

• In view of environmental protection and biodiversity 
we constructed noise-protection screens, protective 
nets for birds and facilities for small animals’ protection 
(platforms and walls)

КЛЮЧОВИ И ПРИОРИТЕТНИ  
ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТИ

PROJECTS THAT ARE ESSENTIAL AND OF 
KEY IMPORTANCE TO OUR COUNTRY

СТРОИТЕЛСТВО НА 
МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА

MOTORWAY AND ROAD 
CONSTRUCTION

Обща дължина на директното трасе 49,08 км. 
Стойност 174,7 млн. лева (без ДДС). 

Извършени са  огромни по обем строител-
но-монтажни работи:

• Големи съоръжения – 31 броя: мостове – 3 бр.; 
съоръжение за пресичането с ж.п. линия София – 
Бургас; пътни  възли – 3 бр.; пресичания на пъти-
щата от Републиканската пътна мрежа – 6 бр.; 
пресичания от селскостопанските пътища – 8 бр. 
надлези и 10 бр. подлези

• Изкопи – 1 735 млн. м3 
• Насипи – 5 685 млн. м3

• Битумизирана основа – 378 хил. т и Биндер – 
186 хил. т

• Плътен асфалтобетон – 338 хил. м2 и Сплит-
мастик – 928 хил. м2

• За опазване на околната среда и биологичното 
разнообразие са изградени шумозащитни екрани, 
предпазни мрежи за птици и съоръжения за защи-
та на дребни животни (рампи и стенички)
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ИЗГРАЖДАНЕ НА АМ „МАРИЦА”,  
УЧАСТЪК: ЛОТ 2 ДИМИТРОВГРАД – ХАРМАНЛИ  

ОТ КМ 36+400 ДО КМ 70+620

CONSTRUCTION OF MOTORWAY “MARITSA”, 
SECTION: LOT 2 DIMITROVGRAD – HARMANLI, 

FROM KM 36+400 TO KM 70+620

Обща дължина на директното трасе 34,220 км.
Стойност 138,2 млн. лв. (без ДДС). 

Извършени са огромни по обем строително-мон-
тажни работи:

• Големи съоръжения – 27 броя, от които пътни въ-
зли – 3 бр., мост – 1 бр. и съоръжения за пресичането 
с ж.п. линията Русе – Подкова, надлез над ж.п. линията 
Пловдив – Свиленград и съоръжения за пресичания с пъ-
тищата от Републиканската пътна мрежа и пресича-
ния със селскостопанските пътища (надлези и подлези)

• Изкопи – 5 202 млн. м3

• Насипи – 3 346 млн. м3 
• Армиран насип - 4 хил. м3

Положени са:
• Пътна основа от трошен камък с непрекъсната 

зърнометрия – 284 хил. м3 и минералбетон –  200 хил. 
м3

• Битумизирана основа – 369 хил. т и Биндер – 164 
хил. т

• Плътен асфалтобетон – 349 хил. м2 и Сплитмас-
тик – 549 хил. м2

• За опазване на околната среда и биологичното раз-
нообразие – шумозащитни екрани и сухи проходи за 
преминаване на животни

• Изградено е допълнително осветление на трите 
пътни възли Димитровград, Симеоновград и Тополов-
град

• На трасето се намира най-големият пътен възел в 
Южна България – п.в. Димитровград, тип „Пълна дете-
лина“, с обща дължина от 90,74 м и площ на връхната 
конструкция 209 408 кв. м.

Total length of the direct 
layout 34,220 km.
Value of 138,2 million 
BGN (excluding VAT).

The performed 
construction and assembly 
works are of huge volumes:

• Large facilities – 27 
items, of which road 
junctions – 3 items, bridge 
– 1 item and crossing 
facilities at the railway line 
Ruse – Podkova, overpass 
at railway line Plovdiv – 
Svilengrad and crossing 
facilities at the roads of the 
Republican road network 
and crossings at agricultural 
roads (overpasses and 
underpasses)

• Excavations – 5 202 
million m3

• Embankments – 3 346 
million m3 

• Reinforced embankment 
of 4 thousand m3

We laid the following:
• Road base of crushed stone 

with continuous grain metrics - 284 
thousand m3 and mineral concrete – 
200 thousand m3

• Bituminized base – 369 thousand 
tonnes and Binder – 164 thousand 
tonnes;

• Thick asphalt concrete – 349 
thousand m2 and Splitmastic – 549 
thousand m2

• In view of environmental 
protection and biodiversity we 
constructed noise-protection screens 
and dry passages for animals passing 
by

• Additional lighting was 
constructed at the three 
road junctions Dimitrovgrad, 
Simeonovgrad and Topolovgrad

• The layout contains the largest 
road junction in South Bulgaria – 
road junction Dimitrovgrad, of the 
“Road clover” type, with total length 
of 90,74 m and an area of the upper 
construction 209 408 square meters.

КЛЮЧОВИ И ПРИОРИТЕТНИ  
ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТИ

PROJECTS THAT ARE ESSENTIAL AND OF 
KEY IMPORTANCE TO OUR COUNTRY

СТРОИТЕЛСТВО НА 
МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА

MOTORWAY AND ROAD 
CONSTRUCTION
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КЛЮЧОВИ И ПРИОРИТЕТНИ  
ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТИ

PROJECTS THAT ARE ESSENTIAL AND OF 
KEY IMPORTANCE TO OUR COUNTRY

СТРОИТЕЛСТВО НА 
МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА

MOTORWAY AND ROAD 
CONSTRUCTION

Обща дължина 3,345 км. 
Стойност 17,5 млн. лв. (без ДДС). 

Извършени са следните строи-
телно-монтажни работи:

• Големи съоръжения – 5 бр. 
(мостове, подлези и надлези)

• Насипи – 335 521 м3 
• Изкопи – 337 523 м3

• Асфалтови работи – 54 000 т
• Пътен възел – тип „Тромпет“

Its total length is 3,345 km. 
Its value amounts to 17,5 million BGN (excluding VAT) 
We performed the following construction and assembly 

works:
• Large facilities – 5 items (bridges, overpasses and 

underpasses)
• Embankments – 335 521 m3 
• Excavations – 337 523 m3
• Asphalt works – 54 000 t
• Road junction – of the “Trumpet” type

АВТОМАГИСТРАЛА „МАРИЦА”, 
УЧАСТЪК: ОРИЗОВО – КАПИТАН АНДРЕЕВО 

ОТ КМ 114+000 ДО КМ 117+345.10
(3.345 КМ ПОДХОДЕН ПЪТ КЪМ ГКПП КАПИТАН АНДРЕЕВО)

MOTORWAY “MARITSA”, 
SECTION: ORIZOVO – KAPITAN ANDREEVO 

FROM KM 114+000 TO KM 117+345.10 (3.345 KM ACCESS ROAD 
TO BORDER CHECKPOINT KAPITAN ANDREEVO)
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КЛЮЧОВИ И ПРИОРИТЕТНИ  
ЗА СТРАНАТА ПРОЕКТИ

Изграждане на ново дясно платно и рехабилитация на ляво 
платно на АМ „Марица” от км 99+820 до км 108+510. 

Стойност 11,5 млн. лева без ДДС
Construction of new right lane and rehabilitation of the left lane 
of motorway “Maritsa” from km 99+820 to km 108+510. Its value 

amounts to 11,5 million BGN excluding VAT

Превантивен ремонт на АМ „Тракия“  
от км 60+00 до км 80+950

Preventive repairs of motorway „Trakia” 
from km 60+00 to km 80+950

АМ „Марица“, участък: Свиленград – ГКПП Капитан 
Андреево от км 108+360 до км 114+000

Motorway „Maritsa”, section: Svilengrad – border checkpoint 
Kapitan Andreevo from km 108+360 to km 114+000

АМ „Марица“, участък: Харманли – Любимец от км 73+400 до км 
89+600 и Любимец – Ново село от км 89+600 до км 99+200

Motorway „Maritsa”, section: Harmanli – Lyubimets from km 73+400 to 
km 89+600 and Lyubimets – Novo selo from km 89+600 to km 99+200

Строителство на път II-80, участък: Ново село – 
АМ „Марица“ от км 0+000 до км 3+490

Construction of road II-80, section: Novo selo – 
motorway „Maritsa”, from km 0+000 to km 3+490

СТРОИТЕЛСТВО НА 
МАГИСТРАЛИ И ПЪТИЩА

PROJECTS THAT ARE ESSENTIAL AND OF 
KEY IMPORTANCE TO OUR COUNTRY

MOTORWAY AND ROAD 
CONSTRUCTION
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Успешно реализираме проекти по строи-
телство, реконструкция и  рехабилитация 
на републиканската пътна мрежа и град-
ската инфраструктура. Сред изпълнявани-
те от нас обекти са: 

We successfully implemented projects in the area 
of construction, reconstruction and rehabilitation 
of the Republican road network and the urban 
infrastructure. We could mention the following 
among the projects performed by us:

Реконструкция на път III-867 Мадан – 
Златоград – Бенковски. Обща дължина на 

реконструирания участък 15,4 км.  
Стойност 8,9 млн. лева без ДДС.

Rehabilitation of road III-867 Madan 
–Zlatograd – Benkovski. Total length 
of the refurbished section - 15,4 km. 
Its value amounts to 8,9 million BGN 

excluding VAT.

Lot 14: Rehabilitation of road II-63 
Pernik – Breznik from km 7+620 to km 
19+720 and of road III-6204 Ovchartsi – 
Sapareva banya from km 7+690 to km 
12+700, Pernik and Kyustendil districts. 
Its total length is 17,110 km. 
Its value is 5,3 million BGN excluding VAT.

Лот 14: Рехабилитация на път II-
63 Перник – Брезник от км 7+620 

до км 19+720 и на път III-6204 
Овчарци – Сапарева баня от км 

7+690 до км 12+700, области Перник 
и Кюстендил.  

Обща дължина 17,110 км.  
Стойност 5,3 млн. лв. без ДДС

Лот 18: Рехабилитация на път III-3505 
Казачево – Стефаново – Дебнево – Велчево 

от км 0+000 до км 20+381.10  
в област Ловеч.  

Обща дължина 20.381 км.  
Стойност 6,3 млн. лева без ДДС Лот 37: Рехабилитация и 

реконструкция на път ІІІ-121  
Иново – Градец – Шишенци – 
Бойница – Кула от км 31+851  

до км 50+253.  
Обща дължина 18.402,  

област Видин.  
Стойност 10,4 млн. лева без ДДС

Lot 18: Rehabilitation of road III-3505 
Kazachevo – Stefanovo – Debnevo 
– Velchevo from km 0+000 to km 
20+381.10 in Lovech district. 
Total length of 20.381 km. 
Its value amounts to 6,3 million BGN 
excluding VAT.

Lot 37: Rehabilitation and reconstruction 
of road ІІІ-121 Inovo – Gradets – 
Shishentsi – Boynitsa – Kula from km 
31+851 to km 50+253. 
Its total length is 18.402, in Vidin district. 
Its value amounts to 10,4 million BGN 
excluding VAT.

СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF 
ROADS AND ROAD FACILITIES
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СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF 
ROADS AND ROAD FACILITIES

Transit roads IV –Lot 5:

Section 1: Road І- 4 Koritna – Sevlievo from 
km 0+533,00 to km 24+972,70.  
Length 24,439 km

Section 2: Road І-3 Lukovit – Koritna from 
km 151+667 to km 156+500,22.  
Length 4,823 km

Section 3: Road І-3 Koritna – Yablanitsa 
from km 161+197 to km 164+395,44.  
Length 3,198 km

Section 4: Road І- 4 Sevlievo – Veliko 
Tarnovo – from km 69+832 to km 
101+456,56. Length 31,624 km

Section 5: Road І-5 Dryanovo – Gabrovo 
– from km 126+269,76 to km 146+337,81. 
Length 20,068 km

Section 6: Road І-5 Dryanovo – Gabrovo 
– from km 149+950 to km 155+367,84. 
Length 5,417 km

Section 7: Road І-5 Debelets – Gabrovo – 
from km 107+300 to km 110+997,95. Length 
3,698 km

Total length of the refurbished sections 
93,267 km. 

Its value amounts to15,8 million EUR 
excluding VAT.

Lot 42: Rehabilitation and reconstruction of 
road ІІ-13 – Krapchene – Stubel – Lipen – the 
borderline of Regional police department 
Vratsa from km 0+000 to km 10+060. 
Its total length is 10.060 km. 
Its value amounts to 5,2 million BGN 
excluding VAT;

Transit roads IV – Lot 8: 
Rehabilitation of sections of road I-2  
Ruse – Razgrad – Shumen and road I-5  
Ruse – Byala. The total length of the 
refurbished sections is 53,464 km. 
Its value amounts to 10 million EUR 
excluding VAT.

Лот 42: Рехабилитация и реконструкция 
на път ІІ-13 – Крапчене – Стубел – Липен 
– границата ОПУ Враца от км 0+000 до 

км 10+060.  
Обща дължина 10.060 км.  

Стойност 5,2 млн. лева без ДДС

Транзитни пътища IV – Лот 8: 
Рехабилитация на участъци от път I-2  

Русе – Разград – Шумен и път I-5 
Русе – Бяла. Обща дължина на 

рехабилитираните участъци 53,464 км. 
Стойност 10 млн. евро без ДДС

Транзитни пътища IV – Лот 5:

Участък 1: Път І- 4 Коритна - Севлиево 
от км 0+533,00 до км 24+972,70. 
Дължина 24,439 км

Участък 2: Път І-3 Луковит – Коритна 
от км 151+667 до км 156+500,22. 
Дължина 4,823 км

Участък 3: Път І-3 Коритна – Ябланица 
от км 161+197 до км 164+395,44. 
Дължина 3,198 км

Участък 4: Път І- 4 Севлиево – Велико 
Търново – от км 69+832 до км 
101+456,56. Дължина 31,624 км

Участък 5: Път І-5 Дряново – Габрово 
– от км 126+269,76 до км 146+337,81. 
Дължина 20,068 км

Участък 6: Път І-5 Дряново – Габрово 
– от км 149+950 до км 155+367,84. 
Дължина 5,417 км

Участък 7: Път І-5 Дебелец – Габрово 
– от км 107+300 до км 110+997,95. 
Дължина 3,698 км

Обща дължина на рехабилитираните 
участъците 93,267 км. 

Стойност 15,8 млн. евро без ДДС.
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СТРОИТЕЛСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ  
НА ПЪТИЩА И ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

CONSTRUCTION, RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF 
ROADS AND ROAD FACILITIES

Project for road infrastructure rehabilitation. 
Lot1: North-Western area  

ICV №W- 01. Operations for rehabilitation of 
sections of the Road II-11 Vidin - Gigen. 

Its total length is 35,1 km. 
Its value amounts to14 million BGN 

excluding VAT;

Lot 23 А:Dupnitsa – Kyustendil  
–Rehabilitation and partial 
reconstruction of section of the 
Republican road network. 
The total length is 42,046 km. 
Its value amounts 14,9 million EUR. 

Transit roads V.Lot 6:  
Rehabilitation of road II-79  

Elhovo - Burgas, section from km 0+000  
to km 86+200. 

Its total length is 86,200 km. 
Its value is 26,5 million EUR excluding VAT

Road II 99 Version Alepu from km 
20+867 to km 29+327 at the territory of 
municipality Sozopol, Burgas district. 
New construction of 8,46 km road. 
Its value amounts to 5,3 million EUR 
excluding VAT.

Construction of border checkpoint 
Nikopol and ferry terminal Nikopol – 
Turnu Magurele. 
Its value amounts to 6,6 million EUR 
excluding VAT;

Sustainable management of National 
park “Pirin” and reserve “Tisata” for 
the performance of construction and 
assembly works at sites located at the 
territory of National park “Pirin”. Nine 
roads were refurbished at the park 
territory, the constructions of six wooden 
bridges were refurbished, road marking 
was restored, as well as information 
centres and points, construction and 
assembly works were performed for 
safeguarding the sections of tourist 
pathways along the official routes. 
Its value amounts to 4 million BGN.

Project for road infrastructure rehabilitation. 
Lot 3: North-Eastern area, ICB № RIRP/W-03
• Section 1: Road II-23 Isperih – Dulovo from 

km 94+200 to km 116+445. 
Its length is 22.245 km

• Section 2: Road II-29 Varna – Dobrich 
from km 7+057 to km 10+419 and from km 

16+124 to km 20+470. 
Its length is 7,708 km

• Section 3: Road II – 51 Popovo – Dralfa 
from km 52+420 to km 63+745. 

Its length is 11.325 km
• Section 4: Road ІІ – 51 Dralfa Chudomir 

from km 70+700 to km 75+000. 
Its length is 4.300 km

The total length of the refurbished sections is 
45,578 km. 

Its value amounts to 30,8 million BGN 
excluding VAT

Проект за рехабилитация на пътна 
инфраструктура. Лот 1: Северозападна 

област ICV №W- 01. Работи по 
рехабилитация на участъци от Път II-11 

Видин – Гиген. 
Обща дължина 35,1 км. 

Стойност 14 млн. лв. без ДДС

Лот 23 А: Дупница – Кюстендил 
– Рехабилитация и частична 
реконструкция на участък от 
републиканската пътна. 
Обща дължина 42,046 км. 
Стойност 14,9 млн. eвро

Транзитни Пътища V. Лот 6: 
Рехабилитация на Път II-79 

Елхово – Бургас, участък от км 0+000  
до км 86+200. 

Обща дължина 86,200 км. 
Стойност 26,5 млн. евро без ДДС

Път II 99 Вариант Алепу от км 
20+867 до км 29+327 на територията 
на община Созопол, област Бургас. 
Ново строителство на 8,46 км път. 
Стойност 5,3 млн. евро без ДДС

Строителство на Граничен 
контролно-пропускателен пункт 
(ГКПП) Никопол и фериботен 
терминал Никопол – Турну Мъгуреле. 
Стойност 6,6 млн. евро без ДДС

Устойчиво управление на Национален 
парк „Пирин” и резерват „Тисата” за 
извършване на строително-монтажни 
работи на обекти, разположени на 
територията на Национален парк 
„Пирин”. Рехабилитирани са девет 
пътя на територията на парка, 
възстановени са конструкциите на 
шест дървени моста, възстановена е 
пътна маркировка, информационните 
центрове и пунктове, извършени са 
строително-монтажни работи по 
обезопасяването на участъци от 
туристически пътеки по официалните 
маршрути. 
Стойност 4 млн. лева.

Проект за рехабилитация на пътната 
инфраструктура. Лот 3: Североизточна 

област, ICB № RIRP/W-03
• Участък 1: път II-23 Исперих – Дулово 

от км 94+200 до км 116+445. 
Дължина 22.245 км

• Участък 2: Път II-29 Варна – Добрич 
от км 7+057 до км 10+419 и от км 

16+124 до км 20+470. 
Дължина 7,708 км

• Участък 3: Път II – 51 Попово – 
Дралфа от км 52+420 до км 63+745.

Дължина 11.325 км
• Участък 4: Път ІІ – 51 Дралфа - 

Чудомир от км 70+700 до км 75+000. 
Дължина 4.300 км

Обща дължина на рехабилитираните 
участъци 45,578 км. 

Стойност 30,8 млн. лв. без ДДС



1918

ГРАДСКА ИНФРАСТРУКТУРА URBAN INFRASTRUCTURE

Ние изпълняваме проекти по строител-
ство, реконструкция и рехабилитация на 
градската инфраструктура. Разполагаме с 
ресурси за изграждане и поддръжка на сис-
теми за организация на движението, вер-
тикална сигнализация и полагане на хоризон-
тална маркировка. Сред изпълняваните от 
нас обекти са:

- Реконструкция на кръгово кръстовище 
на площад „Руски паметник“, гр. София

- Основен ремонт на ул. „Цар Симеон” 
в участъка между бул. „К. Величков” и бул. 
„Христо Ботев”, гр. София

- Основен ремонт на ул. „Рилска обител” 
от бул. „Ботевградско шосе” до ул. „Княгиня 
Косара”, гр. София

- Рехабилитация на ул. „Козлодуй“ от бул. 
„Княгиня Мария Луиза“ до ул. „Константин 
Стоилов“ и ул. „Индустриална“, гр. София

- Реконструкция на бул. „Черни връх“ вър-
ху трасето на метрото от бул. „България“ 
до бул. „Н. Вапцаров“, гр. София

- Обновяване и развитие на населените 
места и основни услуги на населението и 
икономиката на селските райони на община 
Белица. Проектът включва рехабилитация 
на пътища, водопроводни и канализационни 
мрежи; стойност 6,8 млн. лева без ДДС.

- 4-годишен договор за текущ ремонт и 
поддържане на пътни настилки и съоръже-
ния на територията на Столична община 
в райони Овча купел, Банкя, Красна поляна и 
Красно село

- 4-годишен договор за строителство, 
ремонт и поддържане на улиците и общин-
ските пътища на територията на район 
Изгрев в община Бургас

- Реконструкция на площадни простран-
ства, тротоари и поставяне на улично ос-
ветление; рехабилитация и реконструкция 
на общински път и водопроводна мрежа на 
територията на Община Чупрене 

„ПСТ ГРУП“ ЕАД има сключени и 4-годишни 
договори за поддържане и зимно поддържа-
не на над 3000 км републиканска пътна мре-
жа, от които над 255 км автомагистрали.

We perform projects for construction, rehabilita-
tion and reconstruction of urban infrastructure. 
We have the resources that are necessary for 
constructing and maintaining systems for traffic 
organization, vertical signalling and laying hori-
zontal marking. Among the projects performed 
by us we should mention the following:

- Rehabilitation of the circular crossroad at 
“Ruski pametnik” square, city of Sofia

- Overhaul of “Tsar Simeon” Str. in the section 
between “K. Velichkov” Boul. and “Hristo Botev” 
Boul., city of Sofia

- Overhaul of “Rilska obitel” Str. From 
“Botevgradsko shoes” Boul. to “Knyaginya 
Kosara” Str., city of Sofia

- Rehabilitation of “Kozloduy” Str. from 
“Knyaginya Maria Louisa” Boul. to “Konstantin 
Stoilov” Str. and “Industrialna” Str., city of Sofia

- Rehabilitation of “Cherni vrah” Boul. onto 
the subway layout from “Bulgaria” Boul. to “N. 
Vaptsarov” Boul., city of Sofia

- Renewal and development of populated 
areas and basic services rendered to the 
population and the economy of agricultural 
regions of municipality Belitsa. The project 
includes rehabilitation of roads, water-conduit 
and sewerage networks; its value amounts to 
6,8million BGN excluding VAT.

- 4-year contract for performing current repair 
works and maintenance of road pavements and 
facilities at the territory of Sofia municipality 
in the regions of Ovcha kupel, Bankya, Krasna 
polyana and Krasno selo

- 4-year contract for construction, repairs and 
maintenance of streets and municipal roads at 
the territory of region Izgrev in municipality 
Burgas

- Rehabilitation of platform sites, sidewalks 
and placement of street lighting; rehabilitation 
and reconstruction of municipal road and water-
conduit network at the territory of Municipality 
Chuprene

“PST GROUP” JSC has entered 4-year contracts 
on maintenance and winter maintenance of 
over 3000 km Republican road network of which 
255 km are attributed to motorways.
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ВИК ИНФРАСТРУКТУРА WATER-SUPPLY AND SEWERAGE INFRASTRUCTURE

Ние реализираме пълен набор от дейности по 
строителство на нови, реконструкция на вече съ-
ществуващи ВиК мрежи, газопреносни мрежи и съ-
оръжения към тях на територията на гр. София и 
страната. Реализираме проекти по инженеринг и 
изграждане на канализационни колектори, станции 
за пречистване на питейни води и пречиствател-
ни станции за отпадъчни води.

В дейността си използваме съвременни техно-
логии за полагане на тръбопроводи по траншейна 
и безизкопна технология, както и рехабилитация 
на съществуващи канализационни и водопроводни 
колектори. 

До момента сме изградили над 117 000 м водо-
проводни и над 34 000 м канализационни системи. 
Някои от по-важните ни проекта в областта са:

We perform the full scope of activities for the construc-
tion of new, rehabilitation of already existing water-sup-
ply and sewerage networks, gas-transfer networks and 
the facilities to them at the territory of the city of Sofia 
and in the countryside. We implement projects for engi-
neering and construction of sewerage collectors, drink-
ing water treatment plants and wastewater treatment 
plants.

During our operations we use cutting-edge technologies 
for laying pipelines with trench and non-excavation tech-
nology, as well as rehabilitation of existing sewerage and 
water-conduit collectors. 
Until now we have constructed over 117 000 m of wa-
ter-conduit and over 34 000 m of sewerage systems. 
Some of our more important projects in this area are 
the following:

Integrated water project for 
the city of Sofia – Stage I – 
continuation of Right Perlovski 
collector. Its total length is 3,5 km. 
The project value amounts to 12,6 
million BGN excluding VAT.

Integrated project for management of 
drinking water and wastewater in housing 
complex Gorno Ezerovo, town of Burgas. 
Sub-site 1: Water-supply and sewerage 
network in housing complex Gorno Ezerovo, 
town of Burgas – construction of sewerage 
pump station, domestic sewerage system 
with total length of 9165,27 m, rainwater 
sewerage system with total length of 
5563,85 m, water-supply network with 
total length of 9440,46 m. The project value 
amounts to 6,6 million BGN.

Интегриран воден 
проект за град 

София – Етап I – 
продължение на Десен 

Перловски колектор. 
Обща дължина 3,5 км. 
Стойност на проекта 
12,6 млн. лева без ДДС.

Интегриран проект за управление 
на питейните и отпадъчни води 

в кв. Горно Езерово, гр. Бургас. 
Подобект 1: ВиК мрежа в кв. Горно 
Езерово, гр. Бургас – изграждане на 
канализационна помпена станция, 

битова канализация с обща 
дължина 9165,27 м, дъждовна 
канализация с обща дължина 

5563,85 м, водопроводна мрежа с 
обща дължина 9440,46 м. 

Стойност на проекта 6,6 млн. лв.
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ВИК ИНФРАСТРУКТУРА WATER-SUPPLY AND SEWERAGE INFRASTRUCTURE

Реконструкция и доизграждане 
на канализационна мрежа в с. 
Юруково, община Якоруда. Обща 
дължина 7118.51 м

Изграждане на канализационна 
мрежа на с. Стоб – основна част.  
Обща дължина 8637,79 м

Изграждане на канализационна 
мрежа на с. Мурсалево – основна 
част.  
Обща дължина 9105 м

Допълнително водоснабдяване 
на гр. Омуртаг от яз. Ястребино. 
Стойност на проекта 1,7 млн. 
лева без ДДС

Водоснабдяване на селата 
Тополовец и Динково от с. 
Дреновец, община Ружинци. 
Обща дължина 12 км водопровод

Rehabilitation and additional 
construction of sewerage network 
in the village of Yurukovo, 
municipality Yakoruda. Total length 
of 7118.51 m

Construction of sewerage network 
of the village of Stob – main part. 
Total length of 8637,79 m.

Construction of sewerage network 
of the village of Mursalevo – main 
part. Total length of 9105m

Additional water-supply of the 
town of Omurtag from artificial 
dam Yastrebino. The project value 
amounts to1,7million BGN excluding 
VAT;

Water-supply of the villages of 
Topolovets and Dinkovo from the 
village of Drenovets, municipality 
Ruzhintsi. Total length of 12 km 
water-conduit.
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СИСТЕМИ ЗА ДЕПОНИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ  
НА БИТОВИ И ПРОМИШЛЕНИ ОТПАДЪЦИ

SYSTEMS FOR HOUSEHOLD AND INDUSTRIAL  
WASTE DEPOSIT AND MANAGEMENT

„ПСТ Груп” ЕАД изпълнява проек-
ти на инженеринг – проектиране и 
изграждане на системи за предвари-
телно третиране, включително за 
компостиране, сортиране и сепари-
ране на отпадъци, регионални депа 
за третиране на битови отпадъци, 
рекултивация и закриване на същест-
вуващи депа за битови отпадъци. 
Изпълнени са следните проекти: 

- Проектиране и изграждане на за-
вод за сепариране и компостиране 
на твърди и битови отпадъци в гр. 
Монтана. Стойност 5,7 млн. лева 
без ДДС

- Проектиране и изграждане на 
сграда и сепарираща инсталация към 
Регионалното депо за твърди бито-
ви отпадъци в община Враца и общи-
на Мездра. Стойност 4 млн. лева без 
ДДС

- Изграждането на клетка 2.1 към 
Регионалното депо за твърди бито-
ви отпадъци в община Враца. Стой-
ност 1,9 млн. лева без ДДС

- Закриване и рекултивация на об-
щинско депо за битови отпадъци на 
гр. Елхово. Стойност 1,2 млн. лева 
без ДДС

- Закриване и рекултивация на ста-
ро депо за твърди битови отпадъци 
гр. Якоруда

“PST Group” JSC performs engineer-
ing projects – design and construction 
of pre-treatment plants, including for 
composting, sorting and separating 
waste, regional landfills for household 
waste treatment plants, recultivation 
and closure of existing landfills for 
household waste. The following pro-
jects were performed:

- Design and construction of separa-
tion plant and composting solid and 
household waste in the town of Mon-
tana. The value amounts to5,7million 
BGN excluding VAT

- Design and construction of building 
and separation plant to the Region-
al landfill for solid domestic waste in 
municipality Vratsa and municipality 
Mezdra. The value amounts to 4 mil-
lion BGN excluding VAT

- Construction of cell 2.1 to the Region-
al landfill for solid household waste in 
municipality Vratsa. The value amounts 
to 1,9 million BGN excluding VAT

- Closure and recultivation of munici-
pal landfill for household waste in the 
town of Elhovo. The project amounts 
to 1,2million BGN excluding VAT

- Closure and recultivation of old land-
fill for solid household waste in the 
town of Yakoruda
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СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND FACILITIES

Дружеството има опит в строителството и 
реконструкцията на жилищни, обществени и ад-
министративни сгради, училища, детски градини, 
болници, голф игрища, паркове, детски площадки.

„ПСТ ГРУП“ ЕАД притежава необходимата стро-
ителна категория за изпълнение на дейности, 

свързвани с реставриране и консервиране на сгради 
– паметници на културата.

Изпълняват се проекти за саниране на многофа-
милни жилищни сгради по Програмата за енергийна 
ефективност на МРРБ. Сред по-важните обекти са:

The company has experience in constructing and refur-
bishing residential, public and administrative buildings, 
schools, kindergartens, hospitals, golf courts, parks, play-
grounds.
“PST GROUP” JSC holds the necessary construction cate-
gory for performing activities related to rehabilitation and 

conservation of buildings that are cultural monuments.
We perform projects for the sanitation of multi-family res-
idential buildings under the Energy efficiency programme 
of the Ministry of regional development and public works. 
The following are among the more important sites:

Осигуряване на складово 
съоръжение за боеприпаси в 

авиобаза Граф Игнатиево от 
Пакет от способности CP5A0062 

по Програмата на НАТО за 
инвестиции в сигурността (NSIP)

Provision of warehouse facility 
for ammunitions at aviation base 
Graf Ignatievo from Package of 
capabilities CP5A0062 under the 
NATO programme for security 
investments (NSIP)

Голф игрище в гр. Правец Golf court in the town of Pravets
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СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ WATER-SUPPLY AND SEWERAGE INFRASTRUCTURE

Система за 
противолавинна защита 
в Национален парк 
„Пирин“ над ски курорта 
Банско. Проектът е 
уникален за България

System for anti-avalanche 
protection in National park 
“Pirin” above Bansko ski 
resort. The project is one of 
a kind at Bulgarian level

Изграждане на Център за 
настаняване от семеен 
тип в кв. Суха река, район 
Подуяне, гр. София

Construction of 
Accommodation centre 
of family type in housing 
complex Suha reka, region 
Poduyane, city of Sofia

Проекти за подобряване 
на физическата среда в 
различни градове в страната

Projects for improving the 
physical environment in various 
towns throughout the country
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МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО BRIDGE CONSTRUCTION

„ПСТ ГРУП“ ЕАД е специализирано 
в строителството, реконструк-
цията и ремонта на мостове и 
мостови съоръжения с монолитни 
и напрегнати връхни конструкции, 
сглобяеми връхни конструкции от 
напрегнати ГТ греди.

Изградени над 3600 м мостове и 
мостови съоръжения, най-големите 
от които над р. Тунджа, Мараш, Мо-
чурица, Харманлийска. „ПСТ ГРУП“ 
ЕАД е изпълнител на: 

- Проектиране и изпълнение на 
пътна връзка за летище София с об-
хват от бул. „Брюксел“ (от о.т. 201 
– о.т. 206 до о.т. 255 – о.т. 226) до 
ул. „Мими Балканска“ (от о.т. 214 до 
о.т. 215). Стойност 11,5 млн. лева 
без ДДС

- Надлез над жп гара Бургас, учас-
тък: бул. „Проф. Якимов“, в частта 
от индустриален жп коловоз (преси-
чане на едно ниво) до ул. „Крайезер-
на“. Стойност 5,5 млн. лева без ДДС.

- Ремонтно-възстановителни ра-
боти на надлез над Път I-6 при км 
20+250 и Път III-5007 с. Ветрен – Ни-
колаево – Конаре

“PST GROUP” JSC is specialized in con-
struction, rehabilitation and repairs of 
bridges and bridge facilities with mon-
olith and pressurized upper construc-
tions, assembled upper constructions of 
pressurized bridge beams.

We have constructed over 3600 meters 
of bridges and bridge facilities, and the 
largest stretch above Tundzha river, 
Marash river, Mochuritsa river, Harman-
liyska river. “PST GROUP” JSC is the con-
tractor of: 

- Design and performance of road con-
nection for Sofia airport whose scope is 
from “Brussels” Boulevard (from point 
201 – point 206 to point 255 – point 
226) from “Mimi Balkanska” Str. (from 
point 214 to point 215). Its value is 11,5 
million BGN excluding VAT;

- Overpass above railway station Bur-
gas, section: “Professor Yakimov” Boul. 
in the part from the industrial railway 
track (one-level crossing) to “Krayezer-
na” Str. Its value amounts to 5,5million 
BGN excluding VAT.

- Repair-restoration works of overpass 
above Road I-6 at km 20+250 and Road 
III-5007 village of Vetren – Nikolaevo - 
Konare
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БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО TRAFFIC SAFETY

Извършваме дейности, свързани с проекти-
рането, производството, изграждането и под-
дръжката на технически средства за организа-
ция и безопасност на движението. Проектираме, 
изграждаме и поддържаме светофарни уредби. 
Полагаме хоризонтална маркировка в градски и 
извънградски условия. Поставяме антипаркинг 
стълбчета, парапети за мостове, стълбове за 
улично осветление и други.

Произвеждаме висококачествени светлоотра-
зителни пътни знаци и табели за временна и по-
стоянна сигнализация, опознавателни табели за 
МПС и ремaркета, рекламни табели, снегоринни 
уредби. 

We perform activities related to design, production and 
maintenance of technical devices for traffic organiza-
tion and safety. We design, construction and maintain 
traffic-light systems. We lay horizontal marking in ur-
ban and non-urban surroundings. We place anti-park-
ing pillars, bridge railings, street lighting pillars etc.
We produce high-quality light-reflective road signs and 
boards for temporary and permanent signalization, 
information boards for vehicles and trailers, advertise-
ment boards, snow-cleaning facilities.

„ПСТ Груп“ ЕАД има сключени 4-годишни договори 
за монтаж, ремонт и поддръжка на пътни знаци, 
стоманени предпазни огради и полагане на хоризон-
тална пътна маркировка на 1/3 от републиканските 
пътища на територията на страната и 4-годишен 
договор за монтаж, ремонт и поддръжка на път-
ни знаци, светофарни уредби, пътни маркировки и 
други елементи, свързани с организацията и безопас-
ността на движението на територията на Община 
Бургас.

“PST GROUP” JSC has entered 4-year contracts for deliv-
ery, repairs and maintenance of road signs, steel protec-
tive fences and laying horizontal road marking along 1/3 
of the Republican roads at the territory of the country and 
4-year contract for assembly, repairs and maintenance of 
road signs, traffic light systems, road marking and other 
elements related to traffic organisation and safety at the 
territory of Municipality Burgas.
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МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ INTERNATIONAL ACTIVITIES

През последните години пред-
приехме действия за навлизане 
на чуждестранните пазари в 
сферата на пътностроителни-
те услуги. Участваме в тръж-
ни процедури на територията 
на Румъния, Македония, Малта, 
Молдова.

През 2013 г. регистрирахме 
клон в Р. Македония и изпълнихме 
проект за изграждането на 18 
броя мултифункционални игрища 
на територията на страната. 

През 2015 г. „ПСТ Груп“ ЕАД 
участва в учредяването на дру-
жество “PST Construction works” 
S.R.L. с основна дейност строи-
телство на пътища и жп строи-
телство. Седалището на друже-
ството е в Букурещ, Румъния.

In recent years we undertook actions for pen-
etrating the foreign markets in the area of 
road construction services. We participate in 
tender procedures at the territory of Roma-
nia, Macedonia, Malta and Moldavia.
In 2013we registered branch in the Repub-
lic of Macedonia and performed project for 
constructing 18 multifunctional playgrounds 
throughout the country. 
In 2015“PST Group” JSC took part in found-
ing the company “PST Construction works” 
S.R.L., its main business being about con-
struction of roads and railway construction. 
Company head office is located in Bucharest, 
Romania.

Sofia

Bulgaria

Copyright © Free Vector Maps.com

Romania

Macedonia

В нашата дейност се стремим да постигнем 
висок екологичен стандарт в съответствие със 
законовите рамки на страната. Във всички ета-
пи на строителния процес (от проектирането 
до завършването на обекта) разработваме и 
прилагаме мерки за опазване здравето на хората 
и околната среда, съхраняване на био- и екоравно-
весието в района.

Добър пример за намаляване вредното въз-
действие на нашата дейност върху околната сре-
да и опазването на природните ресурси са:

- поставянето на шумозащитни преградни съо-
ръжения в близост до населените места;

- поставянето на еканиращи съоръжения и 
предпазни огради;

- изграждането на сухи проходи и насочващи би-
окоридори;

- ландшафтно оформяне и рекултивация на те-
рена след приключване на строителните работи.

Our operations are targeted at achieving high envi-
ronmental standard in conformity with the legisla-
tive framework of the country. During all stages of 
the construction process (from the design until the 
finalization of the site) we develop and implement 
measures for preserving
human health and the environment, maintaining the 
biological and ecological equilibrium in the region.
The following good examples of mitigating the harm-
ful effect of our operations on environment and the 
natural resources preservation:
- Placing noise dampening enclosing devices in prox-
imity to the populated areas;
- Placing screening equipments and protective fenc-
es;
- Developing dry passages and directing wildlife cor-
ridors;
- Landscape formation and terrain recultivation after 
the finalization of the construction works.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ENVIRONMENTAL PROTECTION
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СОБСТВЕНОСТ

СЕРТИФИКАТИ

OWNERSHIP

CERTIFICATES

„ПСТ Груп“ ЕАД разполага с:

- модерен и съвременен автопарк
- собствени асфалтови бази, с асфалтосмеси-

тели AMMANN UNIGLOBE 200 и UNIGLOBE 160 с 
производителност 200 т/час и 160 т/час;

- акредитирани изпитвателни лаборатории 
към дружеството, разположени в цялата стра-
на; 

- добра производствена и складова база по 
поддръжка и експлоатация на строителната 
техника, складови наличности от необходими 
материали и много добри битови условия за 
производствените си екипи. 

- собствени производствени площадки в:
• гр. София с обща площ 54 000 кв. м и за-

строена площ 15 000 кв. м
• с. Столник, област София, с площ 30 000 кв. 

м, от които 14 087 кв. м застроена площ
• гр. Антоново, област Търговище, с площ 

51 726 кв. м, от които застроена площ 
7420 кв. м

• гр. Шумен с обща площ 10 500 кв. м и за 
строена 2037 кв. м.

“PST GROUP” JSC has the following:

- Cutting edge fleet
- Its own asphalt bases, with asphalt mixers AMMANN 
UNIGLOBE 200 and UNIGLOBE 160 whose output is 
200 tonnes/hour and 160 tonnes/hour;
- Accredited test laboratories to the company that are 
located throughout the country; 
- Good manufacturing and warehouse base for main-
tenance and operation of construction equipment, 
warehouse stocks of the necessary materials and very 
good domestic conditions for its manufacturing teams. 
- Own manufacturing facilities in:

• The city of Sofia with a total area of 54 000 
square meters and built-up area of 15 000 square 
meters;

• Village of Stolnik, Sofia district, with an area of 
30 000 square meters, of which 14 087 square 
meters of built-up area

• Town of Antonovo, district Targovishte, with an 
area of 51 726 square meters of which the built-
up area amounts to 7420 square meters

• Town of Shumen with total area of 10 500 square 
meters and built-up area of 2037 square meters.

Дейностите и услугите, които дружеството 
предлага са изцяло в съответствие в европейски-
те регламенти и стандарти. Имаме дългогодишен 
опит в изпълнението на проекти по FIDIC. Друже-
ството има сертификати за съответствие със 
стандартите ISO 9001:2008; ISO 14001:2009; OHSAS 
18001:2007 и SA 8000:2008.

„ПСТ Груп“ ЕАД има внедрена и поддържана сис-

тема за производствен контрол със сертификати 
за постоянство на експлоатационните показате-
ли: 2069-CPR-0092; 2069-CPR-0115; 2069-CPR-0132; 
2117-CPR-AC/0129-1; 2117-CPR-AC/0130-1; 2117-CPR-
AC/0131-1 за производство на пътни знаци, направ-
ляващи стълбчета и асфалтови смеси.

Притежава търговска марка № 16545 и марка за 
услуги № 553.

The activities and services being rendered by the 
company, are in full conformity with the European 
regulations and standards. We have many years of 
experience in implementing FIDIC projects. The company 
holds certificate of conformity with the standards ISO 
9001:2008; ISO 14001:2009; OHSAS 18001:2007 and SA 
8000:2008.

“PST GROUP” JSC has implemented and maintains 

manufacturing control system with certificate of 
continuous operational indicators: 2069-CPR-0092; 
2069-CPR-0115; 2069-CPR-0132; 2117-CPR-AC/0129-1; 
2117-CPR-AC/0130-1; 2117-CPR-AC/0131-1 for the 
production of road signs, guidance pillars and asphalt 
mixtures.

Its holds trademark № 16545 and service mark № 553.
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ЧЛЕНСТВО / MEMBERSHIP

КЛИЕНТИ / CLIENTS

СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ / SOCIAL RESPONSIBILITY

„ПСТ ГРУП“ ЕАД е редовен член на: 
• Камарата на строителите в България – Со-

фия, на която фирмата е учредител
• Българската браншова камара „Пътища“, член 

на Българската стопанска камара
• Асоциацията на индустриалния капитал в Бъл-

гария
• ITS Bulgaria
• Българската браншова асоциация „Пътна без-

опасност“
• „Технически комитет 68 – Пътно дело“ към 

Българския институт по стандартизация.

„ПСТ ГРУП“ ЕАД участва в ини-
циативи за стимулиране на профе-
сионалното развитие на младите 
хора. Ние разбираме, че в динамич-
ния и непрекъснато развиващ се 
свят връзката между студентите 
и бизнеса е много важна.

Дружеството е партньор на 
УАСГ и други професионални учили-
ща.

„ПСТ ГРУП“ ЕАД има изградена 
политика за насърчаване на прак-
тическо обучение в реални работ-
ни условия.

“PST GROUP” JSC participates in ini-
tiatives that promote young people’s 
professional development. We under-
stand that in the modern dynamic 
and continuously developing world 
the connection between students and 
business is of paramount importance.
The company is partner of theUniver-
sity of Architecture, Civil Engineering 
and Geodesy and other professional 
schools.
“PST GROUP” JSC has established pol-
icy for promoting practical training in 
real operational environment.

“PST GROUP” JSC is full member of the following: 
• Bulgarian Construction Chamber – Sofia, and the 
company is its founder
• Bulgarian Branch Chamber Roads, it is member of the 
Bulgarian Industrial Association
• Bulgarian Industrial Capital Association
• ITS Bulgaria
• Bulgarian Branch Association “Road Safety”
• “Technical Committee 68 – Road works” to the Bul-
garian Standardization Institute.

„ПСТ ГРУП“ ЕАД работи основно по проекти, фи-
нансирани с обществени средства.  Наши основни 
клиенти са държавните и местни власти, отговорни 
за изграждането и поддържането на пътната инфра-
структура, както и редица частни и държавни фирми. 

Изпълняваните от дружеството обекти се финан-
сират по линия на структурните фондове на ЕС, про-
грамите за трансгранично сътрудничество, различни 
инициативи на ЕС, проекти, финансирани от Светов-
ната банка, ЕИБ и държавния бюджет. 

Основни възложители на дружеството са Агенция 
„Пътна инфраструктура”, Министерство на реги-
оналното развитие в България, Министерство на 
финансите, Министерство на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията, Министер-
ство на околната среда и водите, общини, частни 
инвеститори и др.

Показателни за качеството на извършваната от 
„ПСТ ГРУП“ ЕАД дейност са референции от наши въз-
ложители и фирми – партньори от пътностроител-
ния бранш.

“PST GROUP” JSC works mainly on the grounds of 
projects funded with public money. Our main cli-
ents are government and local bodies that are in 
charge of building and maintaining road infrastruc-
ture, as well as many private and state companies. 
The projects performed by the company are 
funded in line with the EU structural funds, the 
trans-border cooperation programmes, various EU 
initiatives, projects funded by the World Bank, the 
EIB and the state budget. 
The main company’s clients are the “Road Infra-
structure” Agency, the Ministry of Regional Devel-
opment in Bulgaria, Ministry of Finance, Ministry 
of Transport, Information technology and Commu-
nications, Ministry of Environment and Water, mu-
nicipalities, private investors etc.
The references issued by our clients and compa-
ny-partners of the road construction industry are 
indicative of the quality of operations performed 
by “PST GROUP” JSC.
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ДАРИТЕЛСТВО / CHARITY

Като социално отговорен партньор „ПСТ ГРУП“ ЕАД актив-
но участва в различни инициативи и дарителски кампании. Дру-
жеството подкрепя инициативите за повишаване на пътната 
безопасност и за намаляване на пътно-транспортните прои-
зшествия. 

Дарители сме на: 
• Ежегодна кампанията „Убий скоростта, спаси дете“, под чи-

ето мото се монтират пътни знаци и се обновяват пешеходни-
те пътеки тип „Зебра“ около училищата и детските градини в 
градовете София, Пловдив, Русе, Варна, Благоевград

• Обезопасяване на пътен участък между градовете Примор-
ско и Созопол, в сътрудничество с ББАПБ

• Полагане на асфалтова настилка и хоризонтална маркиров-
ка: УАСГ – София

• Ремонт на Клуба на Съюза на слепите в България – София
• Ремонт на Дом за деца – с. Разлив
• Преасфалтиране на ул. „Омуртаг“ в отсечката от бул. „Сит-

няково“ до ул. „Светослав Тертер“ – Столична община
• Ремонт на асфалтобетонова настилка на входа на ВА „Геор-

ги Стойков Раковски“ – София
• Обезопасяване на четири детски градини в София: ЦДГ №116, 

район „Възраждане“; ОДЗ, район „Люлин“; ЦДГ №15, с. Бистрица, 
район „Панчарево“; ОДЗ, кв. „Надежда I“, район „Надежда“

• Ремонт на асфалтобетонова настилка на входа на ВА „Геор-
ги Стойков Раковски“ – София

• Изграждане на площадки за обучение на деца по пътна безо-
пасност в училища и детски градини

In its capacity of socially responsible partner, “PST 
GROUP” JSC participates actively in various initiatives 
and charity campaigns. The company supports the in-
itiatives for improving traffic safety and cutting down 
road accidents. 
We donate for the following: 

• Annual campaign “Kill the speed, save a child” un-
der whose motto we assemble road signs and renew 
zebras around schools and kindergartens in the city 
of Sofia and the towns of Plovdiv, Ruse, Varna and 
Blagoevgrad

• Safeguarding the road section between the towns of 
Primorsko and Sozopol, in cooperation with Bulgari-
an Branch Association Road Safety

• Laying asphalt pavement and horizontal marking: 
University of Architecture, Civil Engineering and Ge-
odesy – Sofia

• Repairs of the Club of Blind people in Bulgaria - Sofia

• Repairs of Orphan home – village of Razliv
• Re-asphalting “Omurtag” Str. in the section from 

“Sitnyakovo” Boul. to “Svetoslav Terter” Str. – Sofia 
municipality

• Repairs of asphalt-concrete pavement at the en-
trance of Military Academy “Georgi Stoykov Rak-
ovski” – Sofia

• Safeguarding four kindergartens in the city of Sofia: 
Central Kindergarten №116, region “Vazrazhdane”; 
Municipal Children Institution, region “Lyulin”; Cen-
tral Kindergarten ЦДГ №15, village of Bistritsa, re-
gion “Pancharevo”; Municipal Children Institution 
housing complex “Nadezhda I“, region “Nadezhda”

• Repairs of asphalt-concrete pavement at the en-
trance of Military Academy “Georgi Stoykov Rak-
ovski” – Sofia

• Construction of sites for road safety training for chil-
dren in schools and kindergartens




