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Tradition is fortune of the strong ones!

ЗА ДРУЖЕСТВОТО
ABOUT THE COMPANY

“ПСТ ГРУП” ЕАД е дружество с над 45-годишна история, водещо в строителството на магистрали, изграждане, реконструкция и рехабилитация на пътища и
пътни съоръжения, градски комуникации, ВиК инфраструктура, газоснабдителни
системи, системи за депониране и управление на битови и промишлени отпадъци,
жп инфраструктура, мостово строителство, високо строителство, производство
на пътни знаци, полагане на хоризонтална маркировка, изграждане и поддържане на
светофарни уредби и други средства, осигуряващи безопасност на движението.
Дългогодишният ни опит, ресурсната обезпеченост, разнородната дейност и
високата професионална квалификация на служителите ни са в основата на нашия
успех.
Стремим се да предлагаме високо качество на добри цени, като влагаме качествени материали от утвърдени производители, използваме съвременни и модерни
технологии, прилагаме най-добрите европейски и световни практики.
В дейността ни се ръководим от принципите за коректност, надеждност, функционалност, ефективност, опазване здравето на хората и околната среда. С годините сме успели да се наложим като сигурен и лоялен партньор. Приемствеността и традицията в отношенията с нашите клиенти са показатели за доверието и
уважението между нас.

“PST GROUP” JSC is a company with over 45-year history, leader in the area of constructing motorways, construction, reconstruction and rehabilitation of roads and road equipments, metropolitan communications, water-supply and sewage infrastructure, gas-supply
systems, systems for depositing and managing municipal and industrial waste, railway infrastructure, bridge construction, high construction, road signs’ production, horizontal marking,
development and maintenance of traffic light systems and other devices that ensure the
traffic safety.
Our many years‘ experience, the resource procurement, the versatile operations and the
high professional qualification of our employees are incorporated in the foundation of our
success.
We strive for providing high quality at affordable prices while investing quality materials
produced by reliable manufacturers, we implement state-of-art technologies and the best
European and global practices.
Our business is guided by the principles of accuracy, trustworthiness, functionality, effectiveness, human health and environment protection. Throughout the years we established
ourselves as reliable and loyal partner. The continuity, consistency and tradition in the relations with our clients are indicative of the trust and respect we enjoy.

АВТОМАГИСТРАЛНО И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
MOTORWAY AND ROAD CONSTRUCTION
“ПСТ ГРУП” ЕАД е сред лидерите в пътното
строителство в България. Участваме в изграждането на над 96 км автомагистрали на
територията на страната.
Изпълнител сме на следните проекти:
- Доизграждане на АМ „Тракия”, участък:  
Лот 4 „Ямбол – Карнобат” от км 276+200 до  км
325+280
- Доизграждане на АМ “Марица”, участък:  
Лот 2 “Димитровград – Харманли” от км 36+400
до км 70+620
- Автомагистрала “Марица” Оризово – Капитан Андреево; участък:   от км 114+000 до км
117+345.10 / 3.345 км подходен път към ГКПП
Капитан Андреево/
- Изграждане на ново дясно платно и рехабилитация на ляво платно на АМ „Марица” от км
99+820 до км 108+510
Успешно реализираме проекти по строителството на нова, рехабилитация, текущ
ремонт, поддържане и зимно поддържане на
съществуваща пътна инфраструктура в населените места и по републиканската пътна
мрежа. Холдингът поддържа над 3000 км републиканска пътна мрежа, от които над 255 км
автомагистрали.

“PST GROUP” JSC is among the leaders in the
road construction in Bulgaria. We participate in the
construction of over 96 km motorways throughout
the country.
We are the contractor of the following projects:
-   Additional construction of “Trakia” motorway,
section: Lot 4 “Yambol - Karnobat” from km 276+200
to km 325+280
- Additional construction of “Maritsa” motorway,
section: Lot 2 “Dimitrovgrad – Harmanli” from km
36+400 to km 70+620
- “Maritsa” motorway Orizovo – Kapitan Andreevo;
section: from km 114+000 to km 117+345.10 / 3.345
km access road to Border checkpoint Kapitan Andreevo/
- Construction of new right lane and rehabilitation of the left lane of “Maritsa” motorway from km
99+820 to km 108+510
We successfully implement projects for the construction of new, rehabilitation, current repair, maintenance and winter maintenance of the existing road
infrastructure in the populated areas and along the
republican road network. The holding maintains over
3000 km of republican road network of which over
255 km are motorways.
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ВИК ИНФРАСТРУКТУРА
WATER-SUPPLY AND SEWAGE INFRASTRUCTURE
Пълен набор от дейности по строителство
на нови, реконструкция на съществуващи и инженеринг на ВиК мрежи, газопреносни мрежи и
съоръжения към тях на територията на гр. София и страната. Реализираме проекти по инженеринг и изграждане на канализационни колектори, станции за пречистване на питейни води
и пречиствателни станции за отпадъчни води.
В дейността си използваме съвременни технологии за полагане на тръбопроводи по траншейна и безизкопна технология, както и рехабилитация на съществуващи канализационни и
водопроводни колектори.
Изградили сме над 117 000 м водопроводни и над 34 000 м канализационни системи в             
гр. София и страната.
“ПСТ ГРУП” ЕАД е изпълнител на:
- Интегриран воден проект за град София –
Етап I
- Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води в кв. Горно Езерово, гр.
Бургас, Община Бургас - подобект 1
- Допълнително водоснабдяване на гр. Омуртаг от яз. Ястребино
- Водоснабдяване на селата Тополовец и Динково от с. Дреновец, община Ружинци.

Comprehensive scope of activities for constructing new, reconstructing the existing ones and engineering of water-supply and sewage networks,
gas-transfer networks and the equipments to them
at the territory of the city of Sofia and throughout the
country. We implement projects in the area of engineering and constructing sewage collectors, drinking
water treatment plants and wastewater treatment plants.
For our operations we implement state-of-art
technologies for laying pipelines along the trench
and non-excavation technology, as well as rehabilitation of the already existing sewage and water-conduit collectors.
We have developed over 117 000 meters of water
conduits and over 34 000 meters of sewage systems in the city of Sofia and throughout the country.
“PST GROUP” JSC is the contractor of the following
projects:
- Integrated water project for the city of Sofia - Stage I
- Integrated project for managing the drinking water and wastewater in the housing complex of Gorno
Ezerovo, town of Burgas, municipality Burgas – sub-site 1
- Additional water-supply of the town of Omurtag
from dam Yastrebino
- Water-supply of the villages of Topolovets and
Dinkovo from the village of Drenovets, municipality
Ruzhintsi.
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УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
WASTE MANAGEMENT
“ПСТ ГРУП” ЕАД изпълнява проекти на инженеринг – проектиране и изграждане на системи
за предварително третиране, включително за
компостиране, сортиране и сепариране на отпадъци, регионални депа за третиране на битови отпадъци, рекултивация и закриване на
съществуващи депа за битови отпадъци.
Изпълнител сме на следните проекти:
- Проектиране и изграждане на завод за сепариране и компостиране на твърди и битови
отпадъци в гр. Монтана,
- Проектиране и изграждане на сграда и сепарираща инсталация към Регионалното депо
за твърди битови отпадъци в община Враца и
община Мездра,
- Изграждането на клетка 2.1 към Регионалното депо за твърди битови отпадъци в община Враца.
- Закриване и рекултивация на общинско депо
за битови отпадъци на гр. Елхово”
- Закриване и рекултивация на старо депо за
твърди битови отпадъци гр. Якоруда”.

“PST GROUP” JSC performs engineering projects
– design and construction of systems for preliminary
treatment, including for waste composting, sorting
and separating, regional landfills for municipal waste
treatment, recultivation and closure of existing
municipal waste landfills.
We are contractors of the following projects:
- Design and construction of plant for separating
and composting solid and municipal waste in the
town of Montana,
- Design and construction of building and
separation plant to the Regional landfill for
solid municipal waste in municipality Vratsa and
municipality Mezdra,
- Construction of cell 2.1 to the Regional landfill
for solid municipal waste in municipality Vratsa.
- Closure and recultivation of municipal landfill for
municipal waste of the town of Elhovo
- Closure and recultivation of old landfill for
municipal solid waste of the town of Yakoruda.
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СТРОИТЕЛСТВО НА СГРАДИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
CONSTRUCTION OF BUILDINGS AND EQUIPMENTS
Строителство на жилищни, промишлени,
търговски и административни сгради.
Проекти по прилагане на мерки за енергийна
ефективност - ремонт на училища, детски градини, болнични заведения.
Проектиране и изграждане на спортни съоръжения и съоръжения за отдих – игрища, голф
игрища, паркове, детски площадки.
Дейности, свързвани с реставриране и консервиране на сгради паметници на културата,
за което разполагаме с необходимата строителна категория, издадена от Камарата на
строителите.
Дружеството изпълнява и проект за изграждане на 18 броя мултифункционални спортни игрища на територията на Р. Македония.

Construction of residential, industrial, sales and
administrative buildings.
Projects for the implementation of energy
efficiency measures – repair of schools,
kindergartens, hospitals.
Design and construction of sports equipments
and recreational equipments – playgrounds, golf
playgrounds, parks, children playgrounds.
Activities related to the restoration and conservation
of buildings that are cultural monuments for which
we had the permit of the necessary construction
category issued for us by the Bulgarian Construction
Chamber.
The company also performs a project for the
construction of 18 multifunctional sports playgrounds
at the territory of the Republic of Macedonia.
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БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
TRAFFIC SAFETY
Дейности, свързани с проектирането, производството, изграждането и поддръжката на
технически средства за организация и безопасност на движението; проектиране, изграждане
и поддържане на светофарни уредби; полагане
на хоризонтална маркировка в градски и извънградски условия; поставяне на антипаркинг
стълбчета, парапети за мостове, стълбове за
улично осветление и други.
Производство на висококачествени светлоотразителни пътни знаци и табели за временна и постоянна сигнализация; опознавателни
табели за МПС и ремaркета; рекламни табели;
снегоринни уредби.

Activities related to the design, manufacture,
development and maintenance of technical
devices for the traffic safety and arrangement;
design, development and maintenance of traffic
lights; horizontal marking in metropolitan and nonmetropolitan surroundings; placing anti-parking
poles, bridge railings, street lighting poles etc.
Production of high quality light-reflective road
signs and plates for temporary and permanent
signalization; identification plates for vehicles and
trailers; advertising plates; snow-cleaning equipment.
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МОСТОВО СТРОИТЕЛСТВО
BRIDGE CONSTRUCTION
Строителство, реконструкция и ремонт на
мостове и мостови съоръжения с монолитни
и напрегнати връхни конструкции, сглобяеми
връхни конструкции от напрегнати ГТ греди,
селскостопански подлези, монтаж на стоманени  водостоци  тип Multi Plate MP200 и Supercor
и всякакви други инфраструктурни съоръжения.

Construction, reconstruction and repair of bridges and bridge equipments with monolith and prestressed upper constructions, assembled upper
constructions of prestressed GT beams, agricultural
underpasses, assembly of steel gutters of the Multi
Plate MP200 and Supercor type and all other types
of infrastructure equipments.

ЖП ИНФРАСТРУКТУРА
RAILWAY INFRASTRUCTURE
Проектиране, рехабилитация, ремонт и поддръжка на железопътни инфраструктури, чрез
използването на специализирана техника и
оборудване; строителство на железопътни линии, жп тунели, жп мостове; строителство и
ремонт на гари и гарови съоръжения; проектиране на железопътни мрежи.
Като партньор в сдружение, холдингът е изпълнител на проект: Реконструкция и електрификация на отсечката Харманли–Свиленград
(от км 266+000 в междугарието Симеоновград–Харманли до км 297+750 в междугарието
Свиленград–граница с Република Турция), финансиран по ОП „Транспорт 2007-2013”.
Design, rehabilitation, repair and maintenance of
railway infrastructures, with the implementation of
specialized equipment and appliances; construction
of railway lines, railway tunnels, railway bridges; construction and repair of stations and station equipments; design of railway networks.
In its capacity of partner in association, the holding is the contractor of the project: Reconstruction
and electrification of the section Harmanli – Svilengrad (from km 266+000 in the section between the
stations Simeonovgrad – Harmanli to km 297+750
in the section between the stations Svilengrad – the
border with the Republic of Turkey), funded under
OP “Transport 2007-2013”.
11

МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
ENVIRONMENTAL PROTECTION MEASURES
В нашата дейност се стремим да постигнем
висок екологичен стандарт в съответствие
със законовите рамки на страната.
Във всички етапи на строителния процес
(от проектирането до завършването на обекта) разработваме и прилагаме мерки за опазване здравето на хората и околната среда,
съхраняване на био и екоравновесието в района.
Добър пример за намаляване вредното въздействие на нашата дейност върху околната
среда и опазването на природните ресурси са:
- поставянето на шумозащитни преградни
съоръжения в близост до населените места;
- поставянето на еканиращи съоръжения и
предпазни огради;
- изграждането на сухи проходи и насочващи
биокоридори;
- ландшафтно оформяне и рекултивация на
терена след приключване на строителните работи.

Our operations are targeted at achieving high environmental standard in conformity with the legislative framework of the country.
During all stages of the construction process
(from the design until the finalization of the site)
we develop and implement measures for preserving
human health and the environment, maintaining the
biological and ecological equilibrium in the region.
The following good examples of mitigating the
harmful effect of our operations on environment and
the natural resources preservation:
- Placing noise dampening enclosing devices in
proximity to the populated areas;
- Placing screening equipments and protective
fences;
- Developing dry passages and directing wildlife
corridors;
- Landscape formation and terrain recultivation
after the finalization of the construction works.
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ПРОИЗВОДСТВЕНИ МОЩНОСТИ
PRODUCTION CAPACITIES
„ПСТ ГРУП” EАД разполага с модерен и съвременен автопарк. Наличната техника се поддържа и стопанисва от дружеството.
Дружеството има собствени асфалтови
бази, с асфалтосмесители AMMANN UNIGLOBE
200 и UNIGLOBE 160, акредитирани изпитвателни лаборатории, разположени в цялата
страна; добра производствена и складова база
по поддръжка и експлоатация на строителната техника, много добри битови условия за
производствените си екипи.
Холдингът притежава собствени производствени площадки в гр. София с площ 54 000 кв.
м; в с. Столник, област София, с площ 30 000 кв.
м; в гр. Антоново, област Търговище, с площ 52
000 кв. м и в гр. Шумен с площ 10 500 кв. м.

“PST GROUP” JSC has modern and state-of-art
vehicle fleet. The available equipment is maintained
and managed by the company.
The company has its own asphalt production facilities, with asphalt mixers AMMANN UNIGLOBE 200
and UNIGLOBE 160, accredited testing laboratories
located throughout the country; good manufacturing
and warehousing facilities for the maintenance and
use of the construction equipment, very good domestic surroundings for its production teams.
The holding has its own production sites in the
city of Sofia with an area of 54 000 square meters;
in the village of Stolnik, district Sofia, with an area
of 30 000 square meters; in the town of Antonovo,
district Targovishte, with an area of 52 000 square
meters and in the town of Shumen with an area of
10 500 square meters.
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СЕРТИФИКАТИ
CERTIFICATES

SA 8000:2008
Sistema de Responsabilidade
Social Certificado

Дружеството поддържа внедрена интегрирана система за управление на качеството,
околната среда, здравето и безопасността при
работа, сигурност на информацията и социална отговорност в съответствие със стандартите ISO 9001:2008; ISO 14001:2009; OHSAS
18001:2007; ISO 27001:2005 и SA 8000:2008.
Внедрена и поддържана система за производствен контрол със сертификати за
постоянство на експлоатационните показатели: 2069-CPR-0092; 2069-CPR-0115; 2069CPR-0132;
2117-CPR-AC/0129-1;
2117-CPRAC/0130-1; 2117-CPR-AC/0131-1 за производство
на пътни знаци, направляващи стълбчета и асфалтови смеси.
“ПСТ ГРУП” ЕАД притежава търговска марка
№ 16545 и марка за услуги № 553.

The company maintains the implemented integrated quality management system, environmental management system, occupational safety and
health management system, information security
management system and social responsibility in
conformity with the standards ISO 9001:2008; ISO
14001:2009; OHSAS 18001:2007; ISO 27001:2005
and SA 8000:2008.
Implemented and maintained production control
system with certificates for operational indicators
consistency: 2069-CPR-0092; 2069-CPR-0115;
2069-CPR-0132; 2117-CPR-AC/0129-1; 2117-CPRAC/0130-1; 2117-CPR-AC/0131-1 for the production
of road signs, directing poles and asphalt mixtures.
“PST GROUP” JSC is the owner of trademark       
№ 16545 and service mark № 553.
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ДАРИТЕЛСТВО
CHARITY
Като социално отговорен партньор „ПСТ ГРУП” ЕАД
активно участва в различни инициативи и дарителски
кампании:
• кампанията „СПРИ, ДЕТЕТО ЗАПАЗИ!” за монтирането на пътни знаци и обновяване на пешеходните пътеки тип зебра около училищата и детските градини в
градовете София, Пловдив, Русе, Варна, Благоевград.
• Полагане на асфалтова настилка и хоризонтална
маркировка: УАСГ – София;
• Ремонт на сграда: клуб на Съюза на слепите в България – София;
• Ремонт на сграда: Дом за деца – с. Разлив;
• Преасфалтиране на ул. „Омуртаг” в отсечката от
бул. „Ситняково” до ул. „Светослав Тертер” – Столична
община;
• Ремонт на асфалтобетонова настилка на входа на
ВА „Георги Стойков Раковски” – София;
• Чрез ББАПБ: обезопасяване на пътен участък между градовете Приморско и Созопол;
• Изграждане на площадка за обучение на деца по
пътна безопасност – 119 СОУ „Академик Михаил Арнаудов” – София;
• Обезопасяване на три новоизградени детски градини в София: ЦДГ №116, район „Възраждане”; ОДЗ, район „Люлин”; ЦДГ №15, с. Бистрица, район „Панчарево”;
ОДЗ, кв. „Надежда I”, район „Надежда”.
• Дружеството е спонсор и на фолклорен ансамбъл
„Българе”.

“PST GROUP” JSC is a socially responsible partner and actively participates in various initiatives and
charity campaigns:
• The campaign “Stop and save the child” for assembling road signs and renewal of zebras around
the schools and kindergartens in Sofia, Plovdiv,
Ruse, Varna and Blagoevgrad.
• Laying asphalt pavement and horizontal marking: University of Architecture, Civil Engineering and
Geodesy - Sofia;
• Repair of a building: club of Blind People Union
in Bulgaria - Sofia;
• Repair of a building: Home for children deprived
of parental care – village of Razliv;
• Laying new asphalt pavement of “Omurtag”
Street in the section from “Sitnyakovo” Boul. to “Svetoslav Terter” Str. – Sofia municipality;
• Repair of the asphalt-concrete pavement at the
entrance of Military academy “Georgi Stoykov Rakovski” - Sofia;
• With the assistance of Road Safety Bulgarian
Branch Association: safeguarding a road section between the towns of Primorsko and Sozopol;
• Construction of site for training children in road
safety – 119 Secondary General Educational School
“Academician Mihail Arnaudov” - Sofia;
• Safeguarding three newly built kindergartens
in Sofia: Central Kindergarten №116, region “Vazrazhdane”; Regional Kindergarten, region “Lyulin”;
Central Kindergarten №15, village of Bistritsa, region
“Pancharevo”; Regional Kindergarten, housing complex “Nadezhda I”, region “Nadezhda”.
• The company also provides sponsorship for the
folklore ensemble “Bulgare”.
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ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕСИОЛАНИ ОРГАНИЗАЦИИ
MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ORGANIZATIONS

„ПСТ ГРУП” ЕАД е редовен член на:
• Камарата на строителите в България – София, на която фирмата е
учредител;
• Българската браншова камара „Пътища“, от своя страна член на
Българската стопанска камара;
• Асоциацията на индустриалния капитал в България;
• ITS Bulgaria;
• Българската браншова асоциация „Пътна безопасност”;
• „Технически комитет 68 – Пътно дело” към Българския институт по
стандартизация.

“PST GROUP” JSC is a full member of the following:
• Bulgarian Construction Chamber – Sofia, which was founded by the
company;
• Bulgarian Branch Chamber “Roads”, which in turn is a member of the
Bulgarian Industrial Association;
• Association of Industrial Capital in Bulgaria;
• ITS Bulgaria;
• Road Safety Bulgarian Branch Association;
• “Technical Committee 68 – Road construction” to the Bulgarian Institute for
Standardization.
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