
ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:Съобразно 
приложените покани прикачени към настоящата покана!

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 40: „Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – 
Периловец – Шишенци – Бойница – Кула“, при км 48+250, гр. Кула с идентификационен № 
VID22.40525.05“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности по изготвяне на технически проекти за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на технически проект подробно описан в приложената към 
поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 40: „Републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – 
Кула“, при км 48+250, гр. Кула с идентификационен № VID22.40525.05’.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.



Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 43: „Укрепване на свлачище на републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико 
Търново) - Кормянско - Малки Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при 
км 11+300 с идентификационен № GAB29.46509.01“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за свлачище на републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико Търново) - Кормянско - 
Малки Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при км 11+300 с 
идентификационен № GAB29.46509.01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да 
представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в 
приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.



Обект 43:„Републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико Търново) - Кормянско - Малки
Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при км 11+300 с идентификационен 
№ GAB29.46509.01.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект: 45: „Укрепване на свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – 
Боровица“, при км 1+500, с. Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – Боровица“, при км 1+500, с. 
Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да
представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в 
приложената към поканата документация за участие.



ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 45: Републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – Боровица“, при км 1+500, с. 
Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 48: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – 
Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720“



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 48: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при 
км 11+720.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,



София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 49: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – 
Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 49: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД



ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-
6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 52: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.



Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 53: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-307 
Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 53: Републикански път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 



ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 55: „Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – 
Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен 
№ LOV18.69523.01“;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – 
Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен № 
LOV18.69523.01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата 
документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.



Обект 55: Републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 
м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен № LOV18.69523.01.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 62: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“,

в участъка от км 7+950 до км 8+000“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 7+950 до км 8+000, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.



ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 62: Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 7+950 
до км 8+000.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 63: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 8+133“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 8+133, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 
8+133.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com



ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 64: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 9+250 до км 9+376“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 9+250 до км 9+376, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 64:Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево в участъка от км 9+250 до
км 9+376.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ПОКАНА За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:Съобразно 
приложените покани прикачени към настоящата покана!

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 40: „Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – 
Периловец – Шишенци – Бойница – Кула“, при км 48+250, гр. Кула с идентификационен № 
VID22.40525.05“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на дейности по изготвяне на технически проекти за 
горецитирания обект, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на технически проект подробно описан в приложената към 
поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 40: „Републикански път ІІІ-121 „Иново – Градец – Периловец – Шишенци – Бойница – 
Кула“, при км 48+250, гр. Кула с идентификационен № VID22.40525.05’.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 43: „Укрепване на свлачище на републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико 
Търново) - Кормянско - Малки Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при 
км 11+300 с идентификационен № GAB29.46509.01“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за свлачище на републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико Търново) - Кормянско - 
Малки Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при км 11+300 с 
идентификационен № GAB29.46509.01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да 
представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в 
приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 43:„Републикански път III-403 „(о.п. Севлиево - Велико Търново) - Кормянско - Малки
Вършец - Крамолин - Сухиндол - Павликени“ в участъка при км 11+300 с идентификационен 
№ GAB29.46509.01.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.



Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект: 45: „Укрепване на свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – 
Боровица“, при км 1+500, с. Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за свлачище на републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – Боровица“, при км 1+500, с. 
Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да
представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в 
приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 45: Републикански път III-8653 „Кобиляне - Брезен – Боровица“, при км 1+500, с. 
Голобрад с идентификационен № KRZ 02.15607-01.



Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 48: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – 
Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при км 11+720, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.



ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 48: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 10+650 и при 
км 11+720.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.3, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията : 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:



„Обект 49: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – 
Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 49: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 12+830.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД



бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-
6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-6222 
Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица – Згурово – Берсин – Граница – 
(Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 52: Републикански път III-6222 Ваксево – Смоличано – Пелатиково – Рашка Гращица –
Згурово – Берсин – Граница – (Кюстендил – о. п. Дупница) в участъка при км 13+360.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД



ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 53: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-307 
Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви 
кани да представите Вашето ценово предложение за изпълнение на дейностите подробно 
описани в приложената към поканата документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 53: Републикански път III-307 Угърчин – Микре в участъка от км 36+200 до км 37+400.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.



СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 55: „Укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – 
Орляне – Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен 
№ LOV18.69523.01“;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на свлачище на републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – 
Угърчин“, на около 200 м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен № 
LOV18.69523.01, „АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово 
предложение за изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата 
документация за участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 55: Републикански път ІІІ-3504 „Ловеч – Радювене – Орляне – Угърчин“, на около 200 
м западно от разклона за с. Катунец, с идентификационен № LOV18.69523.01.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 



ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 62: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“,

в участъка от км 7+950 до км 8+000“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 7+950 до км 8+000, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.



Обект 62: Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 7+950 
до км 8+000.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 63: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 8+133“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 8+133, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.



ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 8+013 до км 
8+133.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД

ДО ВСИЧКИ

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

От

„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД

бул. „Цар Борис III” №215, ет.4,

София 1618,

e-mail:info@avtomagistrali.com

ПОКАНА

За избор на изпълнител за изработване на технически проект с предмет:

„Обект 64: „Трайно укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански 
път III-731 „Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 9+250 до км 9+376“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,



Във връзка с предстоящо изпълнение на видове дейности за изготвяне на технически проекти
за укрепване на проявени деформации на пътното платно на републикански път III-731 
„Радко Димитриево – Друмево“, в участъка от км 9+250 до км 9+376, 
„АВТОМАГИСТРАЛИ” ЕАД, Ви кани да представите Вашето ценово предложение за 
изпълнение на дейностите подробно описани в приложената към поканата документация за 
участие.

ПРЕДМЕТ:
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ:
СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Дейностите, предмет на настоящата процедура, изискванията на Възложителя към 
участниците и критерия за възлагане са посочени в заданието за проектиране и 
документацията за участие, приложения към настоящата покана.

Обект 64:Републикански път III-731 „Радко Димитриево – Друмево в участъка от км 9+250 до
км 9+376.

Документацията за участие може да се получи от деловодството „Автомагистрали“ ЕАД на 
адрес: София 1618, бул. „Цар Борис III” №215, ет.4, считано от 02.11.2020 г. след 13,00 ч. 
Краен срок за получаване на документацията: 03.11.2020 г. – 16,00 ч.

Офертите, заедно с всички съпътстващи документи, описани в поканата и документацията за 
участие, се представят в запечатан непрозрачен плик, в деловодството на „Автомагистрали“ 
ЕАД (Възложител) на адрес: гр. София 1618 бул. „Цар Борис III“ № 215 ет. 4 – всеки работен 
ден между 8.30 ч. – 12.00 ч. и 12.30 ч. – 16.00 ч.

Краен срок за подаване на офертите: 16.00 ч. на 06.11.2020 г. (16,00 ч.)

Оферти, подадени след изтичане на крайния срок или в незапечатан плик, или в плик с 
нарушена цялост не се приемат и се връщат незабавно на подателя.

Приложения към поканата: документация за участие, образци и задание за проектиране.

СТОЯН БЕЛИЧЕВ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА „АВТОМАГИСТРАЛИ“ ЕАД


	ПОКАНА

