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Holding Roads PLC is one of the most authoritative Bulgarian companies, 
with a stable position in the economic and public life of the country. The 
company shares are 100% private property. It is a public company and its 
shares are traded on the Bulgarian Stock-Exchange (BSE) – Sofia, an official 
market. The shares of the Holding are included in the leading BSE index – Sofix. 
The property of the Holding on the territory of the country amounts to more 
than 1 500 000 m2, while the buildings are with more than 70 thousand m2 
floor area. Holding Roads employs more than 2 700 full time staff. During the 
last few years the company has carried out construction work (major repairs, 
reconstruction and new roads construction) over more than 1 000 kilometres 
road network.

In the industrial group, together with Holding Roads PLC, there are as well 
companies, specializing in the four major sector of transport construction 
– roads bridges, railway lines and tunnels. These are Moststroy AD – a 
leader in the sphere of special transport equipment, and Zhelezopatna 
Infrastructura – Holding Company AD, which consolidates the activity of four 
companies in the railway sector – Remontno Vazstanovitelno Predpriyatie 
Kyone AD- Sofia, Lokomotiven I Vagonen Zavod EAD – Rouse, Zavod za 
stomanobetonovi konstruktzii I Izdeliya EOOD – Svishtov and Natzionalen 
Izsledovatelski Institut po transporta EOOD –Sofia. The Holding is the owner 
of more than 25 companies in the sphere of road construction. Their revenue 
for 2008 amounts to BGN 202.002 thsnd. According to the audited annual 
consolidated report Holding Roads PLC is a profit after taxation amounting 
to BGN 2439 thsnd. Holding Roads PLC is a partner with company Patni 
Stroezhi AD – Plovdiv.

Through its daughter-company - Patnostroitelna Tehnika EAD, Holding 
Roads is specialized in the design, production, installation and maintenance of 
the technical equipment for traffic organization and safety.

In 2008 Holding Roads PLC tops the Chamber of Civil Engineers ranking list 
in Bulgaria as the best road construction company.

INTRODuCTION
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„Холдинг Пътища” АД е една от 
най-авторитетните български ком-
пании със стабилни позиции в ико-
номическия и обществен живот на 
страната. Акциите на дружеството 
са 100% частна собственост. То е 
публична компания и се търгува на 
Българската фондова борса – София, 
официален пазар. Акциите на хол-
динга са включени във водещия ин-
декс на БФБ Sofix. Холдингът прите-
жава из цялата страна собственост 
върху повече от 1500 дка терени и 

сгради с над 70 хил. кв. м. застроена площ. „Холдинг Пътища” АД дава работа 
на повече от 2700 души непрекъснато зает персонал. През последните ня-
колко години компанията е извършила пътностроителни работи (основен 
ремонт, реконструкция и ново строителство) на над 1000 километра пътна 
мрежа.

В индустриалната група около „Холдинг Пътища” АД са представени и 
компании, специализирани в четирите основни направления на транспор-
тното строителство – пътно, мостово, железопътно и тунелно строителс-
тво. Това са „Мостстрой” АД – лидер в областта на специалните транспор-
тни съоръжения и „Железопътна инфраструктура – холдингово дружест-
во” АД, което от своя страна консолидира дейността на четири фирми от 
железопътния сектор – „Ремонтно възстановително предприятие – Кьоне” 
АД – София,  „Локомотивен и ва-
гонен завод” ЕАД – Русе, „Завод 
за стоманобетонови конструк-
ции и изделия” ЕООД – Свищов 
и „Национален изследователски 
институт по транспорта” ЕООД 
– София.  В областта на пътното 
строителство холдингът е собс-
твеник на повече от 25 дружес-
тва. Обемът на приходите им за 
2008 г. е 202.002 хил. лв. Според 
одитирания годишен консоли-
диран отчет за 2008 г. холдингът 
е реализирал печалба след да-
нъци в размер на 2439 хил. лв. Холдингът си партнира и с фирма „Пътни 
строежи” АД – Пловдив.

Чрез дъщерното си дружество „Пътностроителна техника” ЕАД „Холдинг 
Пътища” е специализиран и в проектирането, производството, монтажа и 
поддръжката на технически средства за организация и безопасност на дви-
жението.

През 2008 г. „Холдинг Пътища” АД оглави класацията на Камарата на стро-
ителите в България за най-добра пътностроителна фирма. 

ВъВЕДЕНиЕ
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FROM ITS INCORPORATION uNTIL TODAY

Holding Roads PLC is incorporated in 1996, during the mass privatization, 
as Privatizatzionen Fond Roads. In the period 1996 – 1997, the company 
participates in the first, second and third tender sessions for mass privatization, 
thus acquiring shares of companies in different branches of industry. In 1998, 
the former privatization fund is re-registered as a Holding Company, which leads 
to the optimization of its investment portfolio. The company concentrates its 
property mainly in companies, dealing with road construction and the related 
to it activities and services. In 2000, the capital of the Holding is increased from 
216 thousand to 432 thousand levs. In August 2008 the company increases 
again its capital through own financial means to 30 672 million levs and pays 
a dividend for every materialized share – 70 new ordinary dematerialized 
voting shares with par value of BGN 1.00 each. Today, the companies in the 
Holding Roads PLC portfolio cover the whole territory of the country and in 

consideration of this indicator it 
has no equivalent company in 
the country. The holding has also 
asphalt facilities in 16 towns in 
the country and 16 quarries for 
building materials. The Holding’s 
daughter companies are 
holders of seven certificates and 
accredited laboratories as well, 
where the used materials are 
tested (2 of Bourgaspatstroy AD 
and Patingenering-M EAD each 
and one in each of Vidapatstroy 
EAD, Patstroy EAD and Patno 
Poddarzhane – Vratza EOOD).
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„Холдинг Пътища” АД 
е създаден през 1996 г. 
по линия на масова-
та приватизация като 
„Приватизационен фонд 
Пътища”. В периода 1996-
1997 г. компанията участ-
ва в първа, втора и трета 
тръжни сесии на масова-
та приватизация, придо-
бивайки по този начин 
акции от дружества в 
различни отрасли. През 
1998 г. вече бившият 
приватизационен фонд 
е пререгистриран като 
Холдингово дружество, 
като е оптимизиран и ин-
вестиционният му пор-

ОТ СъЗДАВАНЕТО Си ДО ДНЕС

тфейл. Компанията съсредоточава собствеността си главно във фирми, 
занимаващи се с пътно строителство и свързаните с него дейности и ус-
луги. През 2000 г. капиталът на холдинга е увеличен от 216 хил. на 432 
хил. лв. През август 2008 г. компанията отново увеличи капитала си със 
собствени средства до 30.672 млн. лв, като при това под формата на диви-
дент са раздадени за всяка налична акция по 70 нови обикновени безна-
лични акции с право на глас и с номинал от 1 лв. всяка. Днес дружества-
та от портфейла на „Холдинг Пътища” АД покриват териториално цялата 
страна, като по този показател компанията няма еквивалент в Република 
България. Притежаваме и асфалтови бази в 16 града в страната и 16 ка-
риери за строителни материали. Дъщерните дружества на холдинга са 
собственици и на седем сертифицирани и акредитирани лаборатории, 
в които се изпитват използваните материали (по 2 в „Бургаспътстрой” АД 
и „Пътинженеринг - М” ЕАД и по една във „Видапътстрой” ЕАД, „Пътстрой” 
ЕАД и „Пътно поддържане - Враца” ЕООД).
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Holding Roads PLC carries out the full range of services in connection with 
the construction and rehabilitation of roads, road and bridge equipment, as 
well as related to it activities. The ownership of quarries and asphalt facilities, 
situated all over the country, as well as the sufficient own mechanization, allows 
us to offer to our customers the best quality at compatible prices. Our main 
customers are the state and local authorities, responsible for the construction 
and the maintenance of the road infrastructure, and several private and state 
companies as well. All the activities and services on offer are in compliance with 
the European regulations and standards. We have a long-term experience in 
working on FIDIC contracts and our activity satisfies the requirements of several 
international standards – DIN, AASHTO, B.S., ASTM and others. The Holding 
holds a certificate for compliance with the standards ISO 9001:2000. The quality 
certificate ISO 9001:2000 is awarded to the daughter companies too. Last year, 
the Management System for health and safety conditions of work has been 
implemented, according to the requirements of the standard OHSAS 18001:2002 
and an Environmental Management System, according to the requirements of 
ISO 14001:2004. They are integrated with the implementation of the Quality 
System, according to the requirements of ISO 9001:2000. At the moment, the 
standard ISO 9001:2008 is in the process of implementation.

SERVICES AND CERTIFICATES



7

УСЛУГи и СЕРТиФиКАТи

„Холдинг Пътища” АД извършва пълен набор от услуги, свързани със 
строителството и рехабилитацията на пътища, пътни и мостови съоръже-
ния, както и съпътстващите ги дейности. Притежаваните кариери и асфал-
тови бази, разположени из цялата страна, както и достатъчната собствена 
механизация ни позволяват да предложим на нашите клиенти най-добро-
то качество на конкурентни цени.  Наши основни клиенти са държавните 
и местните власти, отговорни за изграждането и поддържането на пътната 
инфраструктура, както и редица частни и държавни фирми. Всички дейнос-
ти и услуги, които предлагаме, съот-
ветстват на европейските норми и 
стандарти. Ние имаме дългогодишен 
опит в работата по договорите на 
FIDIC и дейността ни удовлетворява 
изискванията на редица междуна-
родни стандарти – DIN, AASHTO, B.S., 
ASTM и други. Холдингът е сертифи-
циран в съответствие със стандар-
тите на ISO 9001:2000. Сертификат 
за качество ISO 9001:2000 прите-
жават и дъщерните му дружества. 
През миналата година са внедре-
ни Система за управление на здра-
вословните и безопасни условия на 
труд (СУЗБУТ), съгласно изисквани-
ята на стандарт OHSAS 18001:2002 
и Система за управление на окол-
ната среда (СУОС), съгласно изиск-
ванията на ISO 14001:2004. Те са ин-
тегрирани с внедрената система по 
качество, съгласно изискванията на 
ISO 9001:2000. В момента се внедря-
ва стандарт ISO 9001:2008.
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STRuCTuRE

Holding Roads PLC has a two-tier 
management system – the Board of 
Directors and the Supervisory Board. 
The joint-stock daughter companies 
have a one-tier management system 
– the Board of Directors, while 
the limited liability companies – a 
Managing Director.

The Supervisory Board consists of 
President - Vasil Krumov Bozhkov, Vice 
President - Nove AD Holding, City of 
Sofia, and Member Yoana Hristova 
Cholakova. The Management Board 
consists of President - Orlin Georgiev 
Hadzhiyankov, Vice President - Philip 
Petrov Stoyanov, Ph.d., members: 
Ivan Yankov Ivanov, Toni Petrov 
Petrov and Antoaneta Stoyanova 
Ormandzhieva.

The structure of the Holding Roads PLC combines more than 25 branch related road construction companies, 
including a leasing company and a security company. The proper territorial situation of the daughter companies 
allows us to cover the demand for construction, reconstruction and repair of the road network practically throughout 
the whole country. It facilitates as well the fast regrouping of staff and equipment for the optimization of the 
expenses on the construction sites. The territorial coverage at our disposal in the country provides the possibility 
for the creation of an effective organization for working away from Bulgaria.

MANAGEMENT
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Структурата 
на Холдинг 
„Пътища” АД 
обединява по-
вече от 25 бран-
шово обвърза-
ни пътностро-
ителни фирми, 
в това число 
една лизингова 
и една охрани-
телна компания. 
П о д х о д я щ о то 
териториално 
разположение 
на дъщерните 
дружества ни 
дава възмож-
ност да покри-
ваме потребнос-

тите от строителство, реконструкция и ремонт на пътната мрежа на прак-
тика в цялата страна. То улеснява и бързото прегрупиране на хора и тех-
ника за оптимизиране на разходите при работа на строителните обекти. 
Териториалното покритие, което имаме в страната, осигурява възможност 
и за създаване на ефективна организация при работа извън пределите на 
България.  

СТРУКТУРА

УПРАВЛЕНиЕ

„Холдинг Пътища” АД има двусте-
пенна система на управление – упра-
вителен и надзорен съвет. Дъщерните 
дружества с акционерна форма имат 
едностепенна система на управле-
ние – съвет на директорите, а дру-
жествата с ограничена отговорност 
– управител. 

Надзорният съвет е в състав: 
Председател – Васил Крумов 
Божков; Зам. Председател – „Нове 
АД Холдинг” АД, гр. София; и 
член – Йоана Христова Чолакова. 
Управителният съвет е в състав: 
Председател – Орлин Георгиев 
Хаджиянков, Зам. Председател –  
д-р Филип Петров Стоянов, иван 
Янков иванов, Тони Петров Петров и 
Антоанета Стоянова Орманджиева. 
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During the last years, 
Holding Roads PLC 
increased several times 
its market share. To a big 
degree this is due to the 
serious work of our team 
of specialists – engineers, 
economists and lawyers, 
who used all the positive 
sides of the management 
experience acquired 
till now (most of the 
companies in the structure 
of Holding Roads PLC 
have inherited a 100 years 
tradition in the sphere of 
road construction), and 
at the same time they 
introduced new, more 
flexible forms of work and 
supervision.

EMPLOYEES

Officers – 88
Analytical specialists – 78
Applied specialists – 138
Administrative staff – 111
Production staff – 1722

OPTIMAL DISTRIBuTION  
OF THE PRODuCTION NETWORK
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СЛУЖиТЕЛиТЕ

ОПТиМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНиЕ  
НА ПРОиЗВОДСТВЕНАТА МРЕЖА

През последните годи-
ни „Холдинг Пътища” АД 
увеличи неколкократно 
пазарния си дял. До го-
ляма степен това се дъл-
жи на сериозната работа 
на нашия екип от специ-
алисти – инженери, ико-
номисти и юристи, които 
използваха всичко поло-
жително от управленския 
опит до момента (повече-
то дружества в структура-
та на „Холдинг Пътища” АД 
са наследници на 100-го-
дишни традиции в област-
та на пътното строителс-
тво), като едновременно 
въведоха нови, по-гъвка-
ви форми на работа и кон-
трол. 

Ръководни служители – 88 
Аналитични специалисти – 78 
Приложни специалисти – 138
Административен персонал – 111 
Производствен персонал – 1722
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Major repairs, rehabilitation and construction of the 
road infrastructure

During the last year, Holding Roads PLC has carried out road construction 
work (major repairs, reconstruction and new roads construction) over more than 
1 000 km of road network.

The main activities, carried out in this sphere, are:

l  Humus collection, preparation of the foundations, drainage
l  Earth work – excavation, embankment, spreading and profiling, 

consolidation
l  Preparation of the underground infrastructure
l  Preparation of the road foundations – profiling and consolidation
l  Laying out and consolidation of the asphalt concrete
l  Laying of the road marking, vertical signalization, installation of a flexible 

fence
l  Installation and maintenance of traffic lights equipment
l  Design and construction of traffic regulation centres

CORPORATIVE PROFILE

Leader in the 
road construction 
market

Repair and new 
construction over 
more than 1 000 
km road network

per annum

Completion of 
more than 60 
construction sites 
per annum

Rehabilitation 
of related 
equipment
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Основен ремонт, рехабилитация и строителство 
на пътна инфраструктура

През последната година „Холдинг Пътища” АД е извършил пътностро-
ителни работи (основен ремонт, реконструкция и ново строителство) на 
повече от 1000 км пътна мрежа. 

Основните дейности, които извършваме в тази област, са:

КОРПОРАТиВЕН ПРОФиЛ

Лидер на 
пазара на пътно 
строителство

извършен 
ремонт и ново 
строителство на 
повече от 1000 
км пътна мрежа 
годишно

изпълнение 
на над 60 
строителни 
обекта годишно

Рехабилитация 
на прилежащи 
съоръжения

l  Събиране на хумуса, 
подготовка на 
основата, отводнителни 
мероприятия

l  Земни работи – изкопи, на-
сипи, разстилане и профи-
лиране, уплатняване

l  изграждане на подземна 
инфраструктура

l  Направа на пътни основи 
– профилиране и уплътня-
ване

l  Полагане и уплътняване на 
асфалтобетон

l  Полагане на пътна марки-
ровка, вертикална сигнали-
зация, монтаж на еластична 
ограда

l  изграждане и поддържане 
на светофарни уредби

l  Проектиране и изграждане 
на центрове за управление 
на движението
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Construction of equipments  
and utilities

With the help of its daughter company Moststroy Engineering EAD, the 
Holding specializes in the construction and the repair of bridges, different 
types of constructions with pilot and well foundation, columns with sliding or 
removable formwork, monolith or sectional top constructions from pre-stressed 
or ordinary concrete.

The activity of the Holding in the sphere of water supply, sewerage and the 
construction of utilities is carried out by our daughter company Patnostroitelna 
Tehnika EAD, using the most recent technologies. We carry out the construction, 
maintenance and repair of water pipe networks, with the use of no-dig and 
trench laying technology. The company is in the possession of a machine for 
butt-welding of PE-HD water pipes. The modern technology and equipment 
guarantees the high quality of the services on offer.

CORPORATIVE PROFILE

Winter and summer maintenance of the road 
infrastructure

The companies in the Holding Roads PLC structure maintain annually more 
than 5 000 km of roads and equipment. Besides, we offer to companies dealing 
with current and winter road network maintenance our snow ploughs, adjusted 
for coupling to various transport vehicles, trailers of steamrollers, bitumen 
containers, bitumen sprayers and others.
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Строителство на съоръжения  
и комунално строителство

Чрез дъщерното си дружество „Мостстрой 
инженеринг” ЕАД холдингът е специализиран в строи-
телството и ремонта на мостови съоръжения, различни 
типове конструкции с пилотно или кладенчово фунди-
ране, колони с пълзящ или преместваем кофраж, моно-
литни или сглобяеми връхни конструкции от предвари-
телно напрегнат или обикновен бетон.

Дейността на холдинга в сферата на водоснабдява-
нето, канализацията и комуналното строителство се из-
вършва от дъщерното ни дружество „Пътностротителна 
техника” ЕАД, като се прилагат най-новите технологии 
на работа. изпълняваме дейности по изграждане, под-
държане и ремонт на водопроводни мрежи по безис-
копна и траншейна технология. Дружеството разполага 
с машина за челно заваряване на PE-HD водопроводни 
тръби. Модерната техника и оборудване гарантират ви-
соко качество на предоставяните услуги. 

КОРПОРАТиВЕН ПРОФиЛ

Зимно и лятно поддържане на пътна 
инфраструктура

Дружествата от структурата на „Холдинг Пътища”АД 
поддържат ежегодно повече от  5000 км пътища и 
съоръжения. Освен това, предлагаме на фирми, зани-
маващи се с текущо и зимно поддържане на пътната 
мрежа наши снегорини, приспособени за прикачване 
към различни транспортни средства, ремаркета за ва-
ляци, битумни казанчета, гудронатори за разлив на би-
тумна емулсия и други.
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CORPORATIVE PROFILE

Production of inert materials

l  Concessions of 16 quarries with the 
capacity of 1.5 milion m3 per annum

l  Mineral deposits of about 61 million m3

l  High technology crushing equipment
l  Certified production of all types of 

fractions
l  Production of stone powder
l  Adherence to the ecological balance 

and preservation of the environment

Production of asphalt mixes

l  16 stationary and mobile asphalt-mixing systems
l Non plus ultra technological equipment of AMMANN company
l Production capacity of over 2 million tons per annum
l Full compliance with all ecological regulations
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Производство на 
инертни материали 
l   Концесии на 16 кариери с 

капацитет 1.5 милиона куб. 
метра годишно

l  Минерални залежи от около  
61 млн. куб. метра

l  Високотехнологични трошачни 
инсталации

l  Сертифицирана продукция на 
всички видове фракции 

l  Производство на каменно 
брашно

l  Съблюдаване на екологичното 
равновесие и грижа за 
околната среда  

 

КОРПОРАТиВЕН ПРОФиЛ

Производство на 
асфалтови смеси 

l  16 стационарни и мобилни 
асфалтосмесителни системи

l  Non plus ultra технологично  
оборудване на фирма AMMANN

l  Производствен капацитет от  
над 2 млн. тона годишно

l  Пълно съответствие с всички 
екологични норми



18

Road traffic regulation systems

Holding Roads PLC specializes as well in the design, production, installation 
and maintenance of the technical means for traffic organization and safety. This 
activity is carried out by our daughter company Patnostroitelna Tehnika EAD. We 
implement vertical signalization, horizontal marking, production and installation 
of pipe-lattice railing, anti-parking poles, street lighting pylons and others.

CORPORATIVE PROFILE

We have specialized and 
unique for Bulgaria technique, 
allowing the carrying out of 
general and specialized repairs of 
all types construction machines. 
We offer to our customers onsite 
professional service, as well as 
under warranty maintenance 
of their machines. We are in 
possession of the necessary 
workshops for major repairs of 
engines, repair and renovation 
of the chassis, the hydraulics, 
etc. The company has a stand 
for the testing of the repaired 
units and aggregates. The 
Maruma installation gives us the 
possibility for the welding of the 
chassis chains.

The companies within the 
structure of Holding Roads PLC 
produce all sorts, types and 
sizes of light reflecting and 
painted signs for temporary 
and permanent signalization, 
recognition signs for motor 
vehicles, as well as all types of 
advertisement boards, fixing 
materials and the stands for 
them. We offer our customers 
portals and consoles for the 
placement of road boards 
outside the traffic lane.

The company Patnostroitelna 
Tehnika EAD produces systems 
for the relief of traffic. In 
Sofia and on the roads of the 
republican network, the so 
called JTS systems are already 
implemented.
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Системи за управление  
на автомобилния трафик

„Холдинг Пътища” АД е специализиран и в про-
ектиране, производство, монтаж и поддръжка на 
технически средства за организация и безопас-
ност на движението. Тази дейност се извършва 
от дъщерното ни дружество „Пътностроителна 
техника” ЕАД. извършваме вертикална сигнали-
зация, хоризонтална маркировка, производство 
и монтаж на търбно-решетъчни парапети, стъл-
бчета антипаркинг, парапети за мостове, стълбо-
ве за улично осветление и други. 

Разполагаме и със специализирана, уникална 
за България, техника, която позволява извърш-
ването на общ и специализиран ремонт на всич-
ки видове строителни машини. Предлагаме на 
нашите клиенти  и професионално сервизно об-
служване по обекти, както и гаранционно под-
държане на техния машинен парк. Разполагаме 
с оборудвани цехове за основен ремонт на дви-
гатели, ремонт и възстановяване на ходова част, 
хидравлика и други. Компанията притежава и 
стенд за изпитване на вече ремонтираните въз-
ли и агрегати. Чрез инсталация „Марума” имаме 
възможност и за наваряване на ходови вериги. 

КОРПОРАТиВЕН ПРОФиЛ

Дружествата от структурата на „Холдинг Пътища” АД произвеждат всички ви-
дове, типове и размери светлоотразителни и боядисани знаци за временна и 
постоянна сигнализация, опознавателни табели за МПС, както и всякакъв вид 
рекламни табели, скрепителни материали и стойки за тях. Предлагаме на наши-
те клиенти портали и конзоли за изнасянето на пътни табели и знаци над плат-
ното за движение. 

Компанията „Пътностроителна техника” ЕАД, произвежда системи за облек-
чаване на транспортното натоварване. Както в София, така и по републиканска-
та пътна мрежа вече има внедрени т.нар. JTS – системи. 
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Last year Holding Roads founded a new type advanced technical company 
– Smart Way AD – for the production of intelligent traffic management transport 
systems. The main concept is the transformation of Smart Way into a profitable 
engineering company, with high technology products and highly qualified staff 
– a leader on the market in Bulgaria and in the region for intelligent transport 
systems and a wide range of other products.

Some of the more significant sites of Holding Roads PLC are: II 92 Version 
Alepu – the construction of a new 12 km road to the amount of 11 880 million 
euro, the construction of a border check-point and ferry terminal on the border 
with Romania between Nikopol and Turnu Magurele for 6 280 million euro, the 
rehabilitation of LOT 5 and LOT 8 from the project Transit Roads IV, at the amount 
respectively of 16 530 and 10 009 million euro, and others.

Last year we completed successfully the rehabilitation of the unique arch 
bridge over Rousenski Lom River in Rouse. The work on the site at the amount of 
750 thousand euro is part of the project Transit Roads IV, LOT 8.

uP TO DATE PROJECTS
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АКТУАЛНи ПРОЕКТи

През миналата година „Холдинг Пътища” 
основа високотехнологична компания от 
нов тип – „Смарт уей” АД, за създаването на 
интелигентни траспортни системи за управ-
ление на трафика. Основната концепция е 
превръщането на „Смарт уей” в печеливша 
инженерингова компания с високотехно-
логични продукти и висококвалифицирани 
кадри – лидер на пазара в България и реги-
она на интелигентни транспортни системи и 
широк спектър от други продукти. 

Някои от по-значимите обекти на  
„Холдинг Пътища” АД, са ІІ 92 Вариант „Алепу” 
– строителство на нов 12 километров път на 
стойност 11.880 млн. евро, изграждане на 
ГКПП и ферибот терминал на границата с 
Румъния между Никопол и Турну Мъгуреле 
за 6.280 млн. евро, рехабилитацията на ЛОТ 
5 и ЛОТ 8 от проект Транзитни пътища ІV 
на стойност съответно 16.530 и 10.009 млн. 
евро и други.

През изминалата година приключихме ус-
пешно рехабилитацията на уникалния дъгов 
мост над р. Русенски Лом в Русе. Работата по 
обекта на стойност 750 хил. евро е част от 
проект Транзитни пътища ІV, ЛОТ 8.
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Through its daughter company 
Patingenering M, Holding Roads PLC is a 
leading partner in the association, dealing 
with the rehabilitation of sectors under the 
project Transit Roads V, LOT 23A, in the region 
of Dupnitsa and Kyustendil, with total length 
of 42 048 km. The value of the contract is at 
the amount of 14 877 million euro.

LOT 6 from the project Transit Roads V - 
Elhovo – Bourgas - is also accomplished by 
an association with Holding Roads PLC as a 
leading partner. The value of the contract is 
at the amount of 31.5 million euro.

The association Roads Vidin, where 
Holding Roads PLC is a leading partner, 
fulfils a contract for the rehabilitation of road 
infrastructure LOT 1 – Northwest region to 
the value of approximately 14 million levs.

Bourgaspatstroy AD – a company in the 
structure of Holding Roads PLC, carries out 
new construction on the road sections of 
Slanchev Bryag – Bourgas road to the total 
amount of 11.4 million levs. It is expected 
the work on these sites to be completed 
during 2009.

uP TO DATE PROJECTS
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Чрез дъщерното си дружество „Пътинженеринг М”  „Холдинг Пътища” АД 
е водещ партньор в сдружението, което рехабилитира участъци от проект 
Транзитни пътища V, ЛОТ 23 А в района на Дупница и Кюстендил с обща дъ-
лжина 42.048 км. Стойността на този проект е 14.877 млн. евро. 

ЛОТ 6 от проект Транзитни пътища V „Елхово – Бургас” също се изпъл-
нява от сдружение с водещ патньор „Холдинг Пътища” АД. Стойността на 
контракта е 31.5 млн. евро. 

Сдружение „Пътища Видин”, в което „Холдинг Пътища” АД е водещ пар-
тньор, изпълнява договор за рехабилитация на пътната инфраструктура 
„Лот 1 – Северозападна област” на стойност близо 14 млн. лв. 

„Бургаспътстрой” АД – компания от структурата на „Холдинг Пътища” АД, 
изпълнява ново строителство на участъци от пътя Слънчев бряг – Бургас на 
обща стойност 11.4 млн. лв. Очаква се работата по тези обекти да приключи 
през  2009 г. 

АКТУАЛНи ПРОЕКТи
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uP TO DATE PROJECTS

The three-year investment programme of Holding Roads PLC, together with its 
daughter companies, for the period of 2006 – 2009, is at the amount of 112 million 
levs (57 094 million euro). For the period of 2006 – 2007 alone, the company has 
invested 42 million levs (21 million euro) in the improvement and the increase of the 
equipment – mechanization and road transport. This is one of the main conditions 
for the improvement of the quality of our activity and the increase in the volume 
of the construction and installation work. The company has concluded three-
year contracts for preferential purchase of technical equipment with companies 
like ANMANN SCHWEIZ AG, KIROV AD and EuROMARKET AD. The investment 
programme of Holding Roads PLC envisages investments in the ukraine as well 
– approximately 20 million euro, and in Albania – approximately 10 million euro.

updated application for the utilization of funds under the operational 
programmes for Eu members:

l  Regional development
l  Transport
l  Development of rural regions
l  Human resources development
l  Compatibility

INVESTMENT PROGRAMME

Patni Stroezhi AD – an active partner of the Holding, works on different 
sections on the Maritsa motorway. For example, we expect during 2009 to 
complete the work on the route between Harmanli and Lyubimets, as well as 
between Svilengrad and Kapitan Andreevo.

The Smolyan ring road from the first to the fourth stage, to the amount of 
nearly 27 million levs, is also a part of the projects, carried our by Patni Stroezhi 
AD – Plovdiv.

The association Patishta Razgrad, where Holding Roads PLC is a leading 
partner, from the end of last year fulfils a contract for the rehabilitation of LOT 
3 from the roads Rouse – Silistra, Popovo – Dralfa, Dralfa – Chudomir and Varna 
– Dobrich with total length of 7 km.

Holding Roads PLC seriously participates on the international market as well. 
The industrial group has its own commercial representatives in the ukraine,       
Albania and Macedonia. During last year, the Bulgarian – Albanian joint venture  
Balkan Roads, where the Holding is a majority proprietor, was selected for the 
rehabilitation of the road from Kuben to Peroi and Kapsit on the territory of the 
Republic of Albania. The value of the contract is to the amount of approximately 
1.5 million euro.

This year JV Balkan Roads has signed a contract for execution of project 
CWC/ICB/2009/2009/WL-Rec 2-1 (Diber) Reconstruction of Road „Perroi i Kapsit 
- Vleshe” in Albania. The value of the contract is 332 538 268 ALL (about  2,64 
milion euro), VAT included.
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АКТУАЛНи ПРОЕКТи

Тригодишната инвестиционна програма на „Холдинг Пътища” АД, заедно 
с дъщерните му дружества, за периода 2006 – 2009 г. е на стойност 112 млн. 
лв. (57. 094 млн. евро). Само през 2006 – 2007 г. компанията е инвестирала 
42 млн. лв. (21 млн. евро) за подобряване и увеличаване на оборудването 
– механизация и автотранспорт. Това е едно от главните условия за повиша-
ване на качеството на нашата дейност и увеличаване обема на извършвани-
те строително-монтажни работи. Дружеството има сключени тригодишни 
договори за преференциално закупуване на техника с фирмите ANMANN 
SCHWEIZ AG, КиРОВ АД и ЕВРОМАРКЕТ АД. инвестиционната програма на 
„Холдинг Пътища” АД предвижда и вложения в Украйна – около 20 млн. 
евро, и в Албания – около 10 млн. евро. 

Актуална апликация за усвояване на средства по следните оперативни 
програми за членове на ЕС:

l Регионално развитие
l Транспорт
l Развитие на селските райони
l Развитие на човешките ресурси
l Конкурентоспособност

иНВЕСТициОННА ПРОГРАМА

„Пътни строежи” АД – дружество, с което холдингът си партнира актив-
но, работи в различни участъци на автомагистрала Марица. Така например, 
очакваме, че през 2009 г. ще приключи работата по трасето между Харманли 
и Любимец, както и между Свиленград и Капитан Андреево. 

Обходният път на Смолян от І до ІV етап на стойност близо 27 млн. лв 
също е част от проектите, изпълнявани от „Пътни строежи” АД - Пловдив

Сдружение „Пътища Разград”, в което „Холдинг Пътища”АД е водещ парт-
ньор, изпълнява от края на миналата година договор за рехабилитация на 
лот 3 от пътищата Русе – Силистра, Попово – Дралфа, Дралфа – Чудомир и 
Варна – Добрич с обща дължина 7 км. 

 „Холдинг Пътища” АД присъства сериозно и на международния пазар. 
индустриалната група има свои търговски представителства в Украйна, 
Албания и Македония. През миналата година българо-албанското сдру-
жение „Балкан Роудс”, в което холдингът е мажоритарен съдружник, бе оп-
ределено за изпълнител на реконструкцията на пътя от Кубен до Перой и 
Капсит на територията на Република Албания. Стойността на контракта е 
близо 1.5 млн. евро.

  През тази година сдружението подписа договор за изпълнение на про-
ект CWC/ICB/2009/2009/WL-Rec 2-1 (Diber) – Reconstruction of Road „Perroi i 
Kapsit - Vleshe”. Стойността на проекта е 332 538 268 албански леки (прибли-
зително 2,64 млн. евро) с ДДС.
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Income – 200 002 BGN thsnd
Рrofit after taxation – 2 439 BGN thsnd

From its establishment until today, Holding Roads PLC gradually consolidates 
its position as a leading road construction company in Bulgaria and constantly 
increases its production assets.

The absolute amounts from the financial reports of a company show 
its profitability and the tendencies in its development. The financial factors 
however are the ones giving a clear picture for the quality of management 
– they represent quantitative characteristics for the efficiency of the revenue, 
the assets and the liabilities, for the ability of the company to repay its current 
obligations with the available short-term assets, for the degree of financial 
independence from the creditors, etc. In this respect, Holding Roads PLC is 
proud not only of its permanently growing revenue and assets, but of its high 
management efficiency.

FINANCIAL DATA

Consolidated Statement  
of Income as at 31 of December 2008 - BGN thsnd

 

31.12.2008 31.12.2007
Income 200 002 151 546
Expenses 196 394 133 892
Profit 3 608 17 654
Expenses for taxes 1 027 1 987
Profit after taxation 2 581 15 667

Profit of group 2 439 15 611
Profit of minority Interest shareholders 142 56
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Приходи общо – 200 002 хил. лв.
Печалба след данъци – 2439 хил. лв.

От създаването си до днес „Холдинг Пътища” АД постепенно затвърждава 
позициите си на водеща пътностроителна компания в България и непрекъс-
нато увеличава своите производствени активи.

Абсолютните стойности от счетоводните отчети на едно дружество по-
казват колко е ефективна неговата дейност и каква е тенденцията му на раз-
витие. Финансовите показатели обаче са тези, които дават ясна представа за 
качеството на управление – те представляват количествени характеристи-
ки на ефективността на приходите, активите и пасивите, на способността на 
дружеството да изплаща текущите си задължения с наличните краткотрайни 
активи, на степента на финансова независимост от кредиторите и т.н. В това 
отношение „Холдинг Пътища” АД се гордее с високата ефективност на свое-
то управление. 

ФиНАНСОВи ДАННи

Консолидиран отчет  
за доходите на “Холдинг Пътища” АД  

към 31 декември 2008 г. – хил. лв.

31.12.2008 31.12.2007
Приходи общо 200 002 151 546
Разходи общо 196 394 133 892
Печалба преди облагане с данъци 3 608 17 654
Разходи за данъци 1 027 1 987
Печалба, в т.ч. 2 581 15 667

за групата 2 439 15 611
за малц. участие 142 56
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Technological Competence

Технологични компетенции

MAIN CLIENTS

ОСНОВНи КЛиЕНТи

OuR PARTNERS

НАши ПАРТНЬОРи

Министерство  
на околната  

среда и водите

Tradition and proven 
competence in executing 
projects, financed by the Eu 

Executed and successfully 
fulfilled Eu financed projects of 
different kinds

Традиции и доказана 
компетентност при 
изпълнение на обекти, 
финансирани от ЕС 

извършени и успешно 
приключили дейности по 
проекти, с финансиране от 
Европейски програми  
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София 1000
ул. “Московска” 3A
тел.: 02 421 0323
факс: 02 421 0345
e-mail: roads@roads.bg
www.roads.bg

3A Moskovska str. 
1000 Sofia, Bulgaria
tel.: +359 2 421 0323
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