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Лот № 2а, път Е-871, Кюстендил-Перник от Проект „Българиягранични преходи по трансевропейската пътна мрежа”.
Лот № 6а, Велико Търново-Гурково /Хаинбоаз/ от Проект
“Транзитни пътища ІІІ”.
“Рехабилитация на път ІІ-29 от Българо-Румънската граница
/Негру вода/ до Генерал Тошево” от Програма “ФАР”.
„Строителство на подходен път към границата с Гърция при
Рудозем от Програма “Трансгранично сътрудничество между
България и Гърция”.
„Път І-9 Кранево-Златни пясъци от км. 83+200 до км. 100+100”.
АМ „Хемус”, участък Каспичан-Варна от км. 373+800 до км.
383+100”.
Подобряване и ремонт на междуселищната инфраструктура в
Община Стражица от Програма САПАРД.
„Път ІІ-55,Гурково-Нова Загора-Раднево” от Програма „Публични
инвестиционни проекти”.
Подобряване на съществуващите междуселищни пътища,
свързващи селата в Община Хитрино от Програма САПАРД.
„Пътна връзка от бул. „Брюксел” към нов терминал на Летище
София.
„Рехабилитация на път ІV-11611 Садовец-Бъркач”, Община Д.
Дъбник от Програма САПАРД.
„Подобряване на уличната мрежа в села от Община Ситово от
Програма САПАРД.
„Ремонт на път ІІ-55 Гурково-Нова Загора-ТЕЦ 2”
Лот № 2, Велико Търново-Гурково /Хаинбоаз/ от Проект
“Транзитни пътища IV ”.
Лот №10, път І-6 Пирдоп /Челопеч/-Карлово, път ІІ-17 БотевградАМ „Хемус”, път І-1 Скравена-Ботевград от Проект “Транзитни
пътища IV”
„Ремонт на път ІІ-48 Омуртаг-Котел от км. 18+000 до км. 62+300”.
„Ремонт на път ІІ-55, граница Сливен-ТЕЦ 2-Главан-граница
Хасково от км. 117+900 до км. 153+000”.
„Рехабилитация на път ІІ-34 Плевен-Никопол”.
„Бул. „Кукленско шосе в участъка от митница Пловдив до път ІІ86 и кръстовище при км. 12+430”.
„Реконструкция на път ІІ-86 /КЦМ/ - гр. Куклен – Манастир „Св.
Св. Козма и Дамиан – с. Гълъбово” от Програма САПАРД.
„Път ІІІ-6004 Горна Малина-Белопопци-Байлово-Смолско от км.
0+000 до км. 31+800”.























Лот № 2, „Път ІІ-15 Враца-Оряхово от км. 0+000 до км. 3+028, път
ІІ-11 Гиген-Милковица от км. 174+867 до км. 196+114, път ІІ-35
Плевен-Троян-Кърнаре от км. 46+105 до км. 66+410” от Програма
„Рехабилитация на пътната инфраструктура”, финансиран от
Световна банка.
Лот № 3, „Път ІІІ-554 Нова Загора-Симеоновград-Харманли от км.
47+450 до км. 73+848” от Програма „Транзитни пътища V”
„Авариен ремонт на елементи от летателното поле, пътищата за
самолетообслужваща техника и паркинги на Летище Бургас.
„Периметрови пътища в северозападната и югозападната част на
Летище София и служебен път за СОТ към бизнесстоянки и
техническа стоянка до ПР „С”.”
„Проектиране и изпълнение на шумозащитен екран на площадка
за изпробване на авиационни двигатели на Летище София”.
„Изграждане на „Дунав мост 2 - Видин-Калафат и прилежащата
инфраструктура”.
„Изграждане и рехабилитация на прилежаща и вътрешна
инфраструктура на индестриални зони”.
„Външен отвеждащ колектор на с. Марково”.
„Външен отвеждащ колектор на с. Първенец”.
„Канализация на с. Брестовица”.
„Канализация на с. Ягодово”.
„Изграждане на канализация на с. Устина”.
„Изграждане на канализационна мрежа на с. Първомай”.
„Канализация на с. Брани поле”.
„Канализация на с. Скобелево”.
„Възстановяване на закрит отводнителен канал по ул. „Ал.
Стамболийски” в с. Цалапица”.
„Канализация на с. Крумово”.
„Канализация на с. Белащица – главен колектор „Изток””.
„Канализация на с. Злати трап”.
„Водоснабдяване на град Априлци”

