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“Холдинг Пътища” АД е една от най-
авторитетните български компании със стабилни  
позиции в икономическия и обществен живот 
на  страната. На 28.12.2005 г. бе извършена 
смяна на  собствеността и мениджмънта на 
компанията,  което доведе до изключително високи 
икономически  резултати, отчетени по-нататък в 
настоящото представяне.  Икономическата група 
на „Холдинг Пътища” АД  обхваща всички страни 
на пътното  строителство - ново строителство, 
рехабилитация,  ремонти и поддръжка на 

магистрали и пътища  от републиканската 
и общинските пътни мрежи и съоръжения. 
Представени са  дружества, работещи в 
четирите основни направления  на транспортното 
строителство - пътно, мостово,  железопътно и 
тунелно строителство.     
В областта на пътното строителство „Холдинг 
Пътища” АД е собственик на 20 дружества. 
Обемът на приходите за 2007 г. на тези дружества 
е в размер на минимум 151 млн. лева. Съгласно 
одитирания годишен консолидиран отчет към 

Holding Roads PLC is one of the most reputable Bulgarian 
companies having stable positions in the economic and 
public life of the country. On the 28th of December 2005 
a change of the Company’s ownership and management 
was implemented which led to exceptionally good financial 
results as reported further in the presentation of the 
holding. The industrial group of the Holding Roads PLC 
cover all aspects of road construction: new construction, 

rehabilitation, repair and maintenance of highways of 
the national and municipal road networks and facilities. 
Companies operating in the four main divisions of transport 
construction: road, bridge, railway and tunnel construction 
are presented. 
Holding Roads PLC owns 20 companies in the field of road 
construction. The volume of the income for 2007 for  
those of companies amounts to a minimum of 
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151 million BGN. According to the audited annual 
consolidated financial statement the net operating 
profit amounts to BGN 15 889 thousand. The market 
capitalization of the company at the end of 2007 sums 
up to 624 million BGN. According to this financial index 
“Holding Roads” takes one of the leading positions among 
the public companies, quoted on the stock exchange. 
The Holding is a partner and takes part in the actual 
management of the companies Roads Construction, 
Plovdiv, Road Construction and Maintenance JSC, Dobrich 

and Infrastroy 2001 Ltd, Pernik in the field of road 
construction and the companies MOSTSTROY PLC and the 
Factory for Steel Structures and Products EOOD, Svishtov 
in the field of special transport facilities, while in the field 
of railway construction and transport the Holding Company 
Railway Infrastructure PLC consolidates the activity of 
four companies from the railway sector - RVP KOEHNE 
AD Sofia, Locomotive and Carriage Plant JSC, Rousse, 
Reinforced Concrete Structures and Products Plant EOOD, 
Svistov, and the National Transport Institute OOD, Sofia. 

31.12.2007 г. на „Холдинг Пътища” АД, реализираната 
нетна печалба е в размер на 15 889 хил. лева. 
Пазарната капитализация на дружеството в края на 
2007 г. възлиза на 624 млн. лева. По този показател 
„Холдинг Пътища” заема едно от първите места 
в класацията на публичните компании, търгувани 
на борсата. Холдингът си партнира и участва 
във фактическото управление на фирмите “Пътни 
строежи” АД – Пловдив, “Пътно строителство и 
подържане” ЕАД – Добрич и „Инфрастрой 2001” ООД 
– Перник в областта на пътното строителство, в 
областта на специалните транспортни съоръжения 

на фирмите “МОСТСТРОЙ” АД и “Завод за 
стоманобетонови конструкции и изделия” ЕООД 
– Свищов, в ж.п.строителството и транспорта 
– на “Железопътна Инфраструктура Холдингово 
дружество” АД, което консолидира дейността 
на четири дружества от железопътния бранш - 
„Ремонтно възстановително предприятие – Кьоне” 
АД, гр. София, „Локомотивен и вагонен завод” ЕАД, 
гр. Русе, „Завод за стоманобетонови конструкции 
и изделия” ЕООД, гр. Свищов; и „Национален 
изследователски институт по транспорта” ЕООД, 
гр. София. 



За дружеството
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“Холдинг Пътища” АД е създаден през 1996  г. 
по линията на масовата приватизация като  
Приватизационен фонд “Пътища” АД, регистриран  
по фирмено дело 13459 по описа на Софийски градски  
съд. През периода 1996-1997г. Приватизационен фонд  
“Пътища” АД участва в първа, втора и трета 
тръжни  сесии на масовата приватизация и придоби 
акции от  дружества в различни отрасли.  През 
1998 г. дейността на приватизационния  фонд бе 
преуредена в холдингово дружество.  Оптимизиран бе 
инвестиционният портфейл,  съсредоточен предимно 
в дружества, работещи  в областта на пътното 
строителство, от които  холдингът притежава 
мажоритарен дял. През 2000 г.  бе вписано 
увеличение на капитала на “Холдинг Пътища” АД 
(с предходно наименование „Холдингово дружество 
Пътища” АД) от 216 000 лв. на 432 000  лв. През 
периода 1999 г. до настоящия момент  Холдингът 
непрестанно оптимизира инвестиционния  си 
портфейл чрез придобиване на 100% собственост  
на дъщерните му дружества и закупуване на нови  
предприятия в сферата на пътното строителство  
и поддържане. Понастоящем “Холдинг Пътища” АД е 
една от най-големите пътностроителни структури  
в България. Освен строителство и рехабилитация 
на  пътища, в дейността на дружеството 

Holding Roads PLC was established in 1996 following 
the mass privatization tendency as a Privatisation Fund 
Roads PLC registered under company case 13459 at 
Sofia City Court. In the period 1996-1997 Privatisation 
Fund Roads PLC took part in the first, second and third 
mass privatization trading sessions and acquired company 
shares in different branches. The Privatisation Fund activity 
was restructured into a Holding Company in 1998 and 
the company investment portfolio was optimized as being 
concentrated above all in companies operating in the road 
construction area, of which the Holding holds a majority 
interest. An increase in the capital of  Holding Roads PLC 
(with transitional name Holding Company Roads PLC)  was 
entered in 2000, amounting from BGN 216,000 to BGN 
432,000. The Holding keeps optimizing its investment 
portfolio since 1999 to date through 100% acquisition of 
its subsidiary companies and purchase of new companies 
in the road construction and maintenance area. Holding 
Roads PLC is presently one of the biggest road construction 
companies in Bulgaria. Apart from road construction and 
renovation the activity of the company includes bridge 

About the Company
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се включват  строителство и ремонт на 
мостови съоръжения,  производство на инертни 
материали и изделия  от тях, производство на 
съоръжения за  безопасност на движението, 
ремонт и сервиз на  строителни машини  и 
изработване на някои резервни части  за тях и 
др.  Акциите на дружеството са 100% частна  
собственост. То е публична компания и  се 
търгува на Българска фондова борса - София 
АД, неофициален пазар, като през периода 2005-
2007  г. цената на акциите му се увеличи над 
80  пъти.  Акцията на ХП АД е включена във 
водещия  индекс на БФБ SOFIX, а акцията на 
Мостстрой  АД в индекса BG 40.  Холдингът 
притежава из цялата страна  собственост 
върху терени с обща площ над  1500 дка и 
сгради с над 70 000 кв. м застроена  площ. 
“Холдинг Пътища” АД дава работа на  над 2000 
души непрекъснато зает персонал, а в  активния 
сезон достигат над 2500 души.  

facilities construction and repair, production of inert 
materials and products, road safety equipment 
production, construction materials repair and service, 
some spare parts production, etc. The Company 
shares are 100% privately owned. Holding Roads PLC 
is a public company traded on the Bulgarian Stock 
Exchange – Sofia Unofficial market, having its share 

price increased more than 80 times in the period 2005-
2007. The Holding owns sites of more than 1, 500,000 
square meters of total area and buildings of more than 
70,000 square meters build-up area throughout the 
country . Holding Roads PLC employs more than 2000 
people as permanent staff and at peak seasons the 
staff increases to more than 2500 people.
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Holding Roads PLC is a company providing a full range of services 
related to construction and renovation of roads, road and bridge 
facilities as well as many accompanying activities. The quarries and 
asphalt plants owned throughout Bulgaria as well as the sufficient 
proprietary equipment enable the Company to provide its clients with 
the best in terms of quality and services at competitive prices. The 
certified and accredited laboratories owned by the Holding ensure full 
quality control on the activities performed and provide the necessary 
trials when introducing new types of pavements and materials. Our 
main clients are state, municipal and local authorities responsible 
for the construction and maintenance of the road infrastructure. Our 
clients also include a number of private and state-owned companies, 
business and residential areas. All operations of the Holding comply 
with the European standards and regulations. We have many years’ 
experience in operation under the FIDIC agreements and our activities 
satisfy the requirements of a number of international standards such 
as DIN, AASHTO, B.S., ASTM, etc. The Holding has been certified 
in accordance with the standards of ISO 9001:2000. Its subsidiaries 
Vida Road Construction JSC, Road Engineering - М JSC, Road 
Construction Equipment JSC, Road Construction JSC and Bourgas 
Road Construction JSC also have a quality certificate ISO 9001:2000. 
An occupational health and safety assurance management system 
(OHSAS)  pursuant the requirements of standard OHSAS 18001:2002, 
as well as an Environmental Management System (EMS) pursuant 
the requirements of ISO 14001:2004 and their integration with the 
implemented Quality Assurance System, pursuant to ISO 9001:2000 are 
in a process of development and implementation. 

“Холдинг Пътища” АД е фирма, извършваща пълен набор от  
услуги, свързани със строителството и рехабилитацията  
на пътища, пътни и мостови съоръжения, както и редица  
съпътстващи ги дейности. Притежаваните кариери 
и  асфалтови бази, разположени из цяла България, както 
и  достатъчната собствена механизация, позволяват на  
дружеството да осигурява на своите клиенти най-доброто  
по отношение на качество и услуги на конкурентни цени.  
Сертифицираните и акредитирани лаборатории, с които  
разполага Холдингът, осигуряват пълен качествен контрол  на 
извършваните дейности и осигуряват необходимите  изпитвания 
при въвеждане на нови типове настилки и  материали.  Наши 
основни клиенти са държавните, общинските и  местните 
власти, в чийто ресор е изграждането и  поддържането на 
пътната инфраструктура. Възложители са  и редица частни и 
държавни фирми.  Всички дейности на холдинговото дружество  
съответстват на европейските норми и стандарти. Ние  
имаме дългогодишен опит в работата по договорите на  FIDIC 
и нашата дейност удовлетворява изискванията на  редица 
международни стандарти - DIN, AASHTO, B.S., ASTM  и др. 
Холдингът е сертифициран в съответствие със  стандартите 
на ISO 9001:2000. Сертификат за качество  ISO 9001:2000 
притежават и дъщерните му дружества.  
В процес на разработване и внедряване са Система за 
управление на здравословните и безопасни условия на труд 
/СУЗБУТ/, съгласно изискванията на страндарт OHSAS 
18001:2002 и Система за управление на околната среда /СУОС/, 
съгласно изискванията на ISO 14001:2004 и интегрирането им с 
внедрената система по качество, съгласно изискванията на ISO 
9001:2000.
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The organization of Holding Roads 
PLC comprises 20 sector related 
road construction companies, incl. 
one leasing company and one 
security company including their 
production, property, financial, 
managerial and other potentials. 
The good allocation of the 
subsidiaries within the country 
provides practical opportunities 
for meeting the needs for 
construction, reconstruction 
and repair of the road network 
throughout whole Bulgaria. It also 
facilitates the fast regrouping of 
equipment and staff in view of 
minimizing the expenses for work 
on construction sites as well as 
the possibility for creating efficient 
organization while working outside 
Bulgaria.   

Структурата на “Холдинг 
Пътища” АД обединява 
20 браншово обвързани 
пътностроителни фирми, 
в т.ч. една лизингова 
компания и една охранителна 
фирма, включително техния 
производствен, материален, 
финансов и мениджърски 
потенциал.
Доброто разположение на 
дъщерните дружества на 
територията на страната дава 
практическа възможност за 
покриване потребностите от 
строителство, реконструкция 
и ремонт на пътната мрежа 
на територията на цяла 
България. То улеснява и бързото 
прегрупиране на техника и 
персонал с оглед минимизиране 
на разходите при работа на 
строителните обекти, както 
и възможността за създаване 
на ефективна организация при 
работа извън пределите на 
България.

Структура

Organization
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Управление

Within the last two years only, 
Holding Roads PLC increased its 
market share several times while 
constantly increasing its asset 
capitalization. This is due, to a 
great extent, to the hard work of 
a team of our experts: engineers, 
economists and lawyers. They 
used all positive elements of the 
management experience existing 
in the Holding’s structures (most 
of the companies are successors 
of 100-year traditions in the field 
of road construction), introducing 
new, more flexible methods of 
organization, control and operation. 
Holding Roads PLC has a two-tier 
management system: Supervisory 
Board and Board of Directors. The 
subsidiary companies have a one-
tier management system - Board of 
Directors.     

Само през последните две 
години “Холдинг Пътища” 
АД увеличи пазарния си дял 
неколкократно при непрекъснато 
нарастваща капитализация на 
активите. До голяма степен 
това се дължи на сериозната 
работа, която извърши екип от 
наши специалисти - инженери, 
икономисти и юристи. Те 
използваха всичко положително 
от управленския опит, който 
съществуваше в структурата 
на Холдинга (повечето от 
дружествата са наследници на 
100-годишни традиции в областта 
на пътното строителство), като 
въведоха нови, по-гъвкави форми 
на организация, контрол и работа.
“Холдинг Пътища” има 
двустепенна система на 
управление  - управителен и 
надзорен съвет. Дъщерните 
дружества имат едностепенна 
система на управление - Съвет  
на директорите.

Management
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The employees

Служителите  

Management – 88
Analytical specialists - 78
Application specialists - 138
Administration - 111 
Technical personnel - 1722

Ръководни служители – 88
Аналитични специалисти - 78
Приложни специалисти - 138
Административен персонал - 111
Производствен персонал - 1722
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Оптимално разпределение  
на производствената мрежа

Optimal Distribution  
of the Production Network

Production plant



Строителство и рехабилитация  
на пътна инфраструктура

Лидер на пазара  
за пътно строителство

Извършен ремонт  
и ново строителство  
на над 1000 км пътища 

Изпълнение на  
над 60 строителни  
обекта годишно 

Рехабилитация на 
прилежащи съоръжения

Leader on the road 
construction market  
in Bulgaria

Completed road construction 
and rehabilitation of over  
1000 km

Execution of road works  
on over 60 construction  
sites p.a. 

Rehabilitation of adjacent  
structures and facilities

�0

Корпоративен 
профил

През последните няколко години “Холдинг Пътища” АД e извършил  
пътностроителни работи (основен ремонт, реконструкция и ново  
строителство) на над 1000 км пътна мрежа. Строително-монтажните 
работи са извършвани по Програмата за рехабилитация на транзитната 
пътна мрежа в Република  България, съфинансирана от Европейската 
инвестиционна банка и Европейската банка за възстановяване и 
развитие, по Програмата  ФАР, по Програмата на Фонд “Републиканска 
пътна инфраструктура” (Изпълнителна агенция “Пътища”) и др. 
Средногодишно се работи на около шестдесет обекта, които са много 
различни от гледна точка на техния обем и видове работи.  

Основните дейности, извършвани от нас в тази област, са:
l �събиране на хумуса, подготовка на основата, отводнителни 

мероприятия;
l земни работи - изкопи, насипи, разстилане и профилиране, уплътняване;
l изграждане на подземна инфраструктура;
l направа на пътни основи - профилиране и уплътняване;
l полагане и уплътняване на асфалтобетон;
l �полагане на пътна маркировка, вертикална сигнализация, монтаж на 

еластична ограда.

Corporate 
Profile



Construction and rehabilitation  
of road infrastructure
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Within the last few years Holding Roads PLC 
and its subsidiaries have performed over 1000 
km of road construction works (overhaul, 
reconstruction and new construction) under 
the Program for Renovation of the Transit 
Road Network in the Republic of Bulgaria 
cofinanced by the European Investment Bank 
and the European Bank for Reconstruction and 
Development, under the PHARE program, under 
the Program of the National Road Infrastructure 
Fund (the Roads Executive Agency), etc. 
On average, annually the Company operates 
on approximately sixty sites which are very 
different in terms of their size and types of 
works.

The main activities performed by us in this 
field are as follows:
l �Collection of the humus, preparation of the 

foundation, draining activities;
l �Excavation works – excavations, backfills, 

spreading and shaping, compacting;
l �Construction of underground infrastructure;
l Laying and compacting of bituminous 
concrete;
l �Placing road marking, vertical signaling, 

installation of elastic fence. 



Строителство на съоръжения 
и комунално строителство

Construction of Facilities 
and Utilities Construction
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Чрез своето дъщерно дружество „Мостстрой 
инженеринг” ЕАД Холдингът е специализиран 
в строителството и ремонта на мостови 
съоръжения, различни типове конструкции с 
пилотно или кладенчово фундиране, колони с пълзящ 
или преместваем кофраж, монолитни или сглобяеми 
връхни конструкции от предварително напрегнат 
или обикновен бетон. 
Всички извършвани работи съответстват на 
европейските норми и стандарти. Дейността 
на холдинга в сферата на водоснабдяването, 
канализацията и комуналното строителство 
се извършва чрез дъщерното дружество 
„Пътностроителна техника” ЕАД като се прилагат 
най-новите технологии на работа. Изпълняват се 
дейности по изграждане, поддържане и ремонт на 
водопроводни мрежи по безизкопна и траншейна 
технология. Дружеството разполага с машина за 
челно заваряване на PE-HD водопроводни тръби. 
Модерната техника и оборудване гарантират 
високо качество на предоставяните услуги.   

The Holding, through its subsidiary Bridge Construction 
Engineering JSC, specializes in the construction 
and repair of bridge facilities having different types 
of structures, with pile or well foundation, columns 
with sliding or collapsible formwork, solid or precast 
top units of prestressed or plain concrete. All works 
performed conform to the European regulations 
and standards. The Company’s operations in the 
field of water supply, sewerage and communal 

construction are performed through its subsidiary 
Road Construction Equipment JSC applying the latest 
work technologies. Activities are performed in respect 
of building, maintenance and repairs of water supply 
networks using trenchless and trench technologies. 
The Company has a machine for butt welding of 
PE-HD water supply pipes. The modern machines 
and equipment ensure high quality of the services 
provided.



We offer other 
companies involved 
in current and winter 
maintenance of the 
road network our 
snow-ploughs suited 
for being attached 
to various vehicles, 
roller trailers, bitumen 
vessels, containers, 
waste bins, etc.

Summer and Winter Maintenance  
of Road Infrastructure

На фирми, занимаващи 
се с текущо и 
зимно поддържане 
на пътната 
мрежа, предлагаме 
наши снегорини, 
приспособени за 
прикачване към 
различни транспортни 
средства, ремаркета 
за валяци, битумни 
казанчета, 
гудронатори за 
разлив на битумна 
емулсия.

Зимно и лятно поддържане  
на пътна инфраструктура
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Обслужване на мрежа 
от над 5000 км пътища 
и съоръжения

Operational Service  
of over 5000 km roads, 
structures and facilities
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l �Концесии  
на 11 кариери  
с капацитет 
900 000 куб. м годишно

l �Минерални  
залежи от около  
61 млн. куб. м

l �Високотехнологични 
трошачни инсталации

l �Сертифицирана продукция 
на всички видове фракции 

l �Производство на каменно 
брашно 

l �Съблюдаване на 
екологичното равновесие  
и ландшафта

Производство на 
инертни материали
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l �Concessions of 11 quarries with 
average capacity of 900 000 m3 
p.a. 

l �Mineral reserved deposits of 
around 61 million m3 

l �Top quality stone crusher 
systems

l �Certified production of all kinds 
of crushed stone fractions

l �Production of rock flour

l �Full environmental compliance of 
the production

Production  
of Inert Materials
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l �16 стационарни 
и мобилни 
асфалтосмесителни 
системи

l �Non plus ultra 
технологично оборудване 
на фирма AMMANN

l �Производствен 
капацитет от над 
2 млн. т годишно

l �Пълно съответствие с 
всички екологични норми

Производство на 
асфалтови смеси
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l �16 stationary and mobile 
asphalt mixing plants

l �Non plus ultra technological 
equipment made by 
Ammann

l �Productive capacity of over 
2 billion t. p.a.

l  Full complainace with all 
environmental standards

Production of  
asphalt mixtures
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“Холдинг Пътища” АД основно 
чрез своето дъщерно дружество 
„Пътностроителна техника” ЕАД 
е специализиран в областта на 
проектирането, производството, 
монтажа и поддръжката на 
технически средства за организация 
и безопасност на движението, 
включително вертикална 
сигнализация, хоризонтална 
маркировка, производство и монтаж 
на тръбно-решетъчни парапети, 
стълбчета антипаркинг, парапети 
за мостове, стълбове за улично 
осветление и др.
Разполагаме и със специализирана 
уникална за България техника, 
позволяваща извършването на общ 
и специализиран ремонт на всички 
видове строителни машини.
На нашите клиенти предлагаме и 
професионално сервизно обслужване 
по обекти или гаранционно 
поддържане на техния машинен 
парк. Разполагаме с оборудвани 
цехове за основен ремонт на 
двигатели, ремонт и възстановяване 
на ходова част, хидравлика и др., 
както и стенд за изпитване на 
отремонтирани възли и агрегати. 
Посредством инсталация “Марума” 
имаме възможност за наваряване на 
ходови вериги.

В структурата на “Холдинг Пътища” 
АД се произвеждат всички видове 
и типоразмери 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 нашите клиенти 
портали и конзоли за изнасянето  
на пътни табели и знаци над  
платното за движение.

Системи за управление 
на автомобилния трафик
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Management  
of traffic control systems

Holding Roads PLC, mainly through its subsidiary 
Road Construction Equipment JSC, specializes 
in the field of designing, production, installation 
and maintenance of technical devices for 
traffic organization and safety, including vertical 
signaling, horizontal marking, production and 
installation of pipe and grill rails, anti-parking 
poles, bridge rails, street light posts, etc. 
We also have special, unique for Bulgaria, 
equipment enabling the performance of 
general and specialized repairs of all types of 
construction machines.
We also offer our clients professional servicing 
on site or warranty maintenance of their 
machines. We have workshops equipped for 
engine overhaul, repair and restoration of 
running gear, hydraulic systems, etc. as well 
as a stand for testing repaired units and joints. 
The Maruma installation helps us build up 
caterpillars by welding.

Units within the organization of Holding Roads 
PLC produce all types and standard sizes of light-
reflecting and painted signs for temporary and 
permanent signalling, vehicle identification plates 

as well as all kinds of advertising boards, joining 
materials and stands for them. We offer our clients 
portals and consoles for placing road boards and 
signs above the traffic lanes. 
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През последните няколко години “Холдинг Пътища” АД 
затвърждава позициите си на водеща пътностроителна фирма 
и от 2000 г. непрекъснато увеличава своите производствени 
ресурси.
Абсолютните стойности от счетоводните отчети на едно  
дружество показват ефективността на дейността му и 
тенденцията му на развитие в един общ аспект. Финансовите 
показатели, обаче са тези, които дават ясна представа за 
качеството на управление - те представляват количествени 
характеристики 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 на дружеството от 
кредиторите и т.н. В този аспект “Холдинг Пътища” АД се 
гордее не само с непрекъснато растящите приходи и активи, а 
и с висока ефективност на своето управление.
През 2006 г. приходите на дружеството са се увеличили 
със 128% спрямо 2005 г., или от 73 млн. лв. на 93 млн. лв., а 
печалбата преди облагане с данък – с 296%, от 2.951 млн. лв. на 
8.736 млн. лв.
През 2006 г. бележи значителен ръст и увеличението на 
активите от 187%, или от 26.407 млн. лв. за 2005 г., на 49.411 
млн. лв., а общата сума на актива с 223%, от 52.902 млн. лв. на 
117.780 млн. лв.
За 2007 спрямо 2006 г. приходите се увеличават със 161% - от 
94 на 152 млн. лв., нетната печалба - от 7 на 16 млн. лв., или с 
228%, дълготрайните активи нарастват със 165% - от  
49 на 81 млн. лв.

Within the last few years Holding Roads PLC strengthens its positions as 
a leading road-construction company and has been constantly increasing 
its production resources since the year 2000. The absolute values in the 
financial statements of a company show the efficiency of its operations 
and the trends for its development in a general aspect. It is, however, the 
financial parameters that give a clear idea of the quality of management; 
they are quantitative characteristics of the efficiency of the income, assets 
and liabilities, of the company’s ability to pay its current debts using 
the available shortterm assets, of the level of the company’s financial 
independence from its creditors, etc. In this aspect Holding Roads PLC 
prides not only in its constantly growing income and assets but also in the 
high efficiency of its management.
The income of the company for 2006 has grown by 128% compared to 2005 
- from 73 to 93 million BGN, and the profit before taxes – with 296% - from 
2.951 to 8.736 million BGN.
The assets of the Holding have marked a significant growth in 2006 - 187% 
- from BGN 26.407 million for 2005 to BGN 49.411 million  for 2006, and 
the total amount of the assets has grown by 223% - from 52.902 to 117.780 
million BGN. 
The income for 2007 in comparison to 2006 has grown by 161% - from 94 
to 152 million BGN. The net profit has grown from 7 to 16 million BGN for 
2007 or by 228%. Long term assets have grown by 165% - from 49 to 81 
billion BGN. 

Финансови 
данни

Financial
information

Пазарна капитализация: 
624 млн. лв.

Пазарна ликвидност:  
3.87%

Общо активи: 
192 млн. лв.

Продажби:  
152 млн. лв.

Market Capitalization:  
BGN 624 bln.

Market Liquidity:  
3.87%

Total Assets:  
BGN 192 bln.

Sales: 
BGN 152 bln.
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Хронологично  
финансово развитие

Chronologically followed key  
financial indexes 

Stock quotation development  
for Holding Roads as of 30.03.2008

Развитие на курса на акцията  
на “Холдинг Пътища” АД към 30.03.2008
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„Холдинг Пътища” АД заедно с дъщерните си 
дружества има разработена инвестиционна програма 
и за периода 2006–2007г. са извършени инвестиции 
в ДМА за над 42 млн. лв. (21 млн. евро), което ще 
осигури подобряване и увеличаване на оборудването 
– механизация и автотранспорт, а оттам и повишаване 
и нарастване на качеството на изпълняваните 
дейности и увеличаване на възможния обем извършвани 
строително-монтажни работи. В тази връзка 
дружеството има сключени 3-годишни договори за 
корпоративно преференциално закупуване на техника, 
включително и отстъпки при закупуване на същата 
с фирмите AMMANN SCHWEIZ AG, КИРОВ АД и 
ЕВРОМАРКЕТ.
За периода 2006–2009 г. планираните инвестиции са в 
размер на 111.666 млн. лв. (57.094 млн. евро).

Holding Roads PLC and its subsidiaries have a developed 
investment program and for period 2006 -2007 have 
invested over BGN 42 million  (EURO 21 million) in 
TFA, which will ensure improvement and increase of the 
equipment – mechanization and motor transport, and 
hence also enhancement and increase of the quality of 
the activities performed and increase of the eventual 
amount of construction and erection works performed. 
In this connection, the company has 3 annual contracts 
of corporative preferential purchase of equipment, 
concluded with AMMANN SCHWEIZ AG, KIROV AD and 
EVROMARKET, including also discounts upon purchase of 
such equipment. The planed investments for period 2006 – 
2009 are in amount of BGN 111.666 million  (EURO 57.094 
million).

Инвестиционна програма  
на „Холдинг Пътищ а” АД

Investment program of Holding 
Roads PLC for machines and 
equipment for 2006–2009
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Консолидиран счетоводен баланс 
към 31 декември 2007 г.

Consolidated Balance Statement
as at December 31, 2007

Консолидиран отчет за доходите 
към 31 декември 2007 г.

Consolidated Financial Statement
as at December 31, 2007
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Основни клиенти

Main clients

Наши партньори

Our partners

МиниСтеРСтво  
нА оКолнАтА  

СРедА и водите

Actual Application for  
EU funding  
of member state projects:

l ��Regional development
l ��Transport
l ��Development of rural areas
l ��Human resources development
l ��Competitiveness of national 

economies

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

l Регионално развитие
l   Транспорт
l   Развитие на селските региони
l   Развитие на човешките ресурси
l �Повишаване 

конкурентноспособността на  
националната икономика

Technological 
Competence
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  

технологични 
компетенции
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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
fax: +359 2 421 0345
e-mail: roads@roads.bg
www.roads.bg


