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Път III-811 свързва два малки 

града и пет села с два регионални 

града - София и Перник. Общата 

дължина е 42 + 520 км. 

Целта на проекта е да се подобрят 

техническите характеристики и 

носещата способност на 

настилката и пътното платно, за 

да се подобри безопасността на 

движението и комфорта на 

шофиране. 

Пътища 

Дължината на пътя е 42 520 км, а 

широчината варира между 5 и 10 

метра. Ще бъдат възстановени 15 

км от цялата дължина на пътя, а 

останалите 25 км ще бъдат 

напълно реконструирани. 

Съоръжения 

Проектът включва и 14 моста, на 

които е направена оценка на 

състоянието и е предвидена 

реконструкция на основните 

елементи на конструкцията. Ще 

бъдат изградени На 4 моста ще 

бъде направена нова връхна 

конструкция, а на мястото на едни 

от мостовете ще бъде изграден 

напълно нов. 

Обхват на проекта 

• Реконструкция на 

съществуващите 

хоризонтални и вертикални 

пътни елементи, съгласно 

новата проекта скорост 

• Нова пътна конструкция 

• Нова хоризонтална 

маркировка и вертикална 

сигнализация 

• Реконструкция на всички 

пресичания 

• Нови ограничителни системи 

• Реконструкция на 

съществуващите мостове и 

водостоци 

• Обходни пътища за етапа на 

строителство на пътя 

 

 

 

  

  

  

Услуги на Ий Кей Джей 

България ЕООД: 

По време на проектирането: 

Ий Кей Джей България ЕООД 

е подизпълнител при 

изготвянето на проектни 

разработки на фаза 

„Технически проект“ на: 

• Рехабилитация на пътища с 

дължина 42 520 m 

• Рехабилитация, 

реконструкция и проектиране 

на нови 14 моста 

• Рехабилитация, 

реконструкция и проектиране 

на нови 100 водостока 

Възложител: Агенция „Пътна 

Инфраструктура“ 

Изпълнител: Реминг Консулт 

АД 

Подизпълнител: EKJ Bulgaria 

Период: 2015 – 2019 

Предмет на договор: 

Проектиране 

Фаза на проектиране: 

Технически проект 


