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Въведение
1.1

Обща информация

Трасето на автомагистрала „Хемус” се намира в Северна България и е в посока
запад-изток. Изградени са отсечките между София и Ябланица, както и между
градовете Шумен и Варна. През 2013 г. бяха пуснати в експлоатация участъците
„Околовръстен път на София - гара Яна“ и „Шумен - Панайот Волово“. Във фаза
строителство е участъкът от с. Панайот Волово до Белокопитово, който се
финансира от националния бюджет.
Изграждането на останалите участъци от трасето се определя като национален
приоритет в пътния сектор. През годините са разработвани множество
предварителни проучвания и особено през 80-90 години на ХХ в., като са
разглеждани различни алтернативи за трасе на автомагистралата.
През 2007-2008 г. е направено проучване за изпълнението на проекта чрез
концесия. Заключението е, че ще бъдат необходими значителни компенсаторни
плащания за относително дълъг период от време, което би направило концесията
неефективна.
С включването на трасето през 2012 г. в основната и разширена TEN-T мрежа стана
възможно финансиране му от ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” през
програмния период 2014-2020.
1.2

Предпроектни проучвания

Подготовката на проекта е стартирала преди повече от 20 години и са правени
редица предпроектни проучвания и обсъждания. Повечето от тях не дефинират
цялостни трасета изток-запад, а разглеждат варианти за отделни по-къси отсечки.
Основните проучвания, които трябва да се вземат предвид са, както следва:

□ Предпроектно проучване на „Пътпроект” (1992-1993)
Проучването е разработено възоснова на Протокол №15 / 18.09.1987 г. от
ЕТИС на ГУП и приети от ЕТИС варианти за различните участъци. Приет е
габарит на магистралата А4 (28 м) с разделителна ивица 3,0 м и проектна
скорост 120 км/час.
С протокол №8 / 10.12.1992 г. ЕТИС на ГУП взема решение за избор на
варианти, които да бъдат разработени във фаза „технически проект”, като
ЕТИС дава указания за допълнителни проучвания в някои участъци. Те са
завършени през май 1993 г. С протокол №10 / 13.07.1993 г. взима решение
за избор на варианти, които да бъдат разработени във фаза „технически
проект”. Допълнително е изследван районът северно от с. Паскалевец
поради съществуващи водоизточници; впоследствие с протокол №5 /
16.06.1994 г. ЕТИС приема вариант с отдалечаване северно от селото.
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□ Предпроектно проучване на „Пътпроект-2000” (2001)
С техническо задание на ИА „Пътища” от август 2000 г. е възложено ново
проучване за трасе на АМ „Хемус” в участъка от пътен възел „Ябланица” до
път I-7 „Силистра – Шумен - Ямбол”. Зададено е да се проучат варианти с
удвояване на съществуващия път I-4 и с изграждане на ново трасе в близост
на направлението на път I-4.
Направено е сравнение на новите варианти с предпочетения от ЕТИС от
1992-1993 г. Габаритът на магистралата е А29 с разделителна ивица 3,5 м,
проектна скорост 120 км/час. Разгледана е пригодността на вариантите за
платена автомагистрала.
Експертният технико-икономически съвет на ИА „Пътища” разглежда
доклада за резултатите с протокол от 15.11.2001 г. Проучванията са приети,
но не се взема категорично решение.

□ Прогноза на трафика и анализ разходи-ползи на АЕКОМ (2011)
Възоснова на транспортния модел от Генералния план на транспорта на
България (разработен по поръчка на МТИТС) през 2011 г. беше направена
нова прогноза на трафика за АМ „Хемус”. Прогнозата е по 3 основни
проектни варианта за трасето, като предпочитаният/избраният вариант е
комбинация от тях. Разгледаните варианти на трасе са от проучването от
1992-1993 г., а трасетата от проучването от 2001 г. не са третирани.
Изготвен е и анализ „разходи-ползи“, който съответства на изискванията за
обосновка на проекти за финансиране по Оперативна програма „Транспорт”
2007-2013 г.
За цялото трасе е приет автомагистрален габарит и проектна скорост. Не са
подробно разработени варианти за етапност на строителството.
Инвестиционната стойност е изчислена без достатъчно ниво на подробност и
надеждност.
1.3

Актуализация на предпроектните проучвания

През 2013 г. НКСИП възложи извършването на актуализация и допълване на
предпроектните проучвания за АМ „Хемус“ на обединение „Инфра-МистДоправопроект“.
Подготовката на АМ „Хемус“ се финансира със средства от Оперативна програма
„Транспорт“ 2007-2013.
Основните задачи по актуализацията са, както следва:

□ преглед и оценка на всички разработени до момента проектни алтернативи;
□ идентифициране на необходимостта от нови проектни алтернативи и
разработването им;

□ първоначално определяне на инвестиционната стойност и разходите за
експлоатация и поддръжка на всяка от проектните алтернативи;
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□ първоначално определяне (по литературни данни и картен материал) на

влиянието върху околната среда, защитени зони и територии,
потенциалното засягане на археологически находки и паметници на
културата;

□ оценка на необходимостта от актуализиране прогнозата на трафика и ако е
необходимо изготвянето на нова;

□ актуализиране на анализите разходи-ползи и изготвяне на нови;
□ сравнение на проектните алтернативи чрез мултикритериен анализ;
□ актуализиране (или изготвяне на нов) анализ разходи-ползи за избрания
вариант на трасе;

□ подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на проекта.
За целите на сравнението на проектните алтернативи са отчетени следните
фактори:

□ защитени

зони (Натура
забележителности;

2000),

защитени

територии

и

природни

□ съществуваща републиканска пътна мрежа;
□ областни и общински административни граници, граници на населени места;
□ реки и други водни обекти;
□ пресичания с инженерни мрежи.
За преглед и преценка на риска от възникване на геоложки опасности по отделните
варианти, като свлачища, срутища, сипеи, блата и други са ползвани:

□ инженерно-геоложка карта на България;
□ карта на геоложката опасност в България.
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2

Проектни алтернативи
2.1

Описание на коридора за развитие на проекта

Разглежданият участък от АМ „Хемус“ преминава и обслужва преди всичко коридор
по направлението „запад – изток“ в района на Дунавската равнина – т.е. цели се
обслужване на автомобилно движение основно по направлението София – Варна и
частично преразпределение на трафика по направление север-юг.
По отношение на транспортното обслужване важно място заемат градовете Плевен,
Ловеч, Габрово, Севлиево, Велико Търново, Търговище и Шумен, а като външни за
коридора, но от друга страна основни центрове на генериране на трафик се явяват
София, Варна и Русе.
В разглеждания контекст, като цяло АМ „Хемус“ се явява „хоризонтална“ връзка
„запад-изток“ и реално е пряк конкурент на трафика по това направление, а не в
направлението „север-юг“. Това обстоятелство е важно да се отбележи с оглед
формиране и обосновка на концепцията за обхвата на въздействие на
инвестиционната намеса и влиянието и върху експлоатационните разходи.
Общата характеристика на съществуващите алтернативи е, че реализират
автомагистрала в коридора София - Варна и логично основните разлики между
отделните алтернативи се изразяват в разположението им по отношение
вертикалата „север -юг“.
Има два съществуващи първокласни пътя в горепосоченото направление I-4 и I -3. В
съответствие с функцията на първокласните пътища за осъществяване на транзит
от граница до граница – първият (I-4) реализира по-скоро хоризонталната връзка по
направление Калотина - София – Велико Търново - Варна, а вторият (I-3)
вертикалната (диагонална) връзка Русе – Плевен - София – Гърция. АМ „Хемус“ се
явява алтернатива на движението, протичащо основно по тези два съществуващи
първокласни пътя.
(Продължава на следващата страница.)
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2.2

Анализ на съществуващите проектни алтернативи

Проучване на „Пътпроект“, 1993
Първоначално проучванията са фокусирани върху избиране на възможно найкъсото разстояние за трасе на АМ „Хемус“ с оглед минимизиране на строителната
стойност. Предложеното техническо решение е симетрично отдалечено трасе от
двата големи града – Плевен и Велико Търново и е най-къс път, свързващ двата
изградени участъка на АМ „Хемус“, което е преимущество по отношение на
времето за пътуване. Може да се допусне, че това от друга страна е недостатък,
поради затруднено обслужване на голяма част от населените места в коридора.
В рамките на актуализацията на предпроектните проучвания тази проектна
алтернатива е обозначена със син цвят.
Фигура 1. Синя алтернатива („Пътпроект“, 1993)
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Доколкото това е най-старото разработено трасе, проектът се свързва основно с
него.
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Проучване на „Пътпроект-2000“, 2001
Проучената алтернатива на трасе е южно от предходното трасе, при което се
дублира или се следва съществуващият първокласен път I-4. Това проучване,
логично се доближава повече до Велико Търново за сметка на Плевен.
Тази най-южна възможност на трасе практически дублира първокласния път I-4 и
независимо дали минава по него или в близост до него, практически ще го остави
без движение (освен локално) след пускането му в експлоатация. Това не би било
особен проблем, ако при този вариант се намали строителната стойност или пък се
обслужи по-голяма част от търсенето, което не е доказано от направените вече
предпроектни проучвания.
Друг важен негатив е значителното отдалечаване на варианта от гр. Плевен, който
е най-големият в коридора.
Поради значителната разлика в проектните скорости и респективно геометрията на
един съществуващ първокласен път и нов автомагистрален участък, както е
посочено в проучването „…при евентуалното уширение до автомагистрален габарит
в ляво и в дясно, големи участъци от пътя ще останат неизползваеми и разрушени.
Ето защо смятаме, че подобно включване към направлението на съществуващия
първокласен път I-4 e технически неприемливо…“.
Изследвано е преминаване южно и от гр. Велико Търново, но поради тежкия терен,
е установено, че да се търси подобно решение не е оправдано.
В рамките на актуализацията на предпроектните проучвания тази проектна
алтернатива е обозначена със зелен цвят.
Фигура 2. Зелена алтернатива („Пътпроект-2000“, 2001)
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2.3

Идентифициране на нови проектни алтернативи

С цел изчерпателно изследване на възможностите за постигане на най-добро трасе
с инструментите на съвременната пътната наука, актуализацията на
предпроектните проучвания не се изчерпва в разглеждане на вече разработените
проектни алтернативи. Проучването включва още две алтернативи, които в хода на
работа беше прието, че следва да бъдат обект на обстоен анализ и сравнение.
Алтернатива с приближаване до Плевен и Велико Търново
Тази алтернатива на трасе цели по-добро обслужване на двата най-големи града в
коридора – Плевен и Велико Търново. В западната част минава северно от
съществуващите алтернативи и се доближава максимално до Плевен, а в
централната част минава южно на алтернативата от 1993 г., като се доближава
максимално до Велико Търново.
Поради технически и екологични съображения това е най-близкото възможно
преминаване до двата града. Хипотезата, която се изследва с тази алтернатива е,
че близостта до два от големите градове в страната ще доведе до по-високо
натоварване на автомагистралното трасе, както и че ще намали сумарното време за
пътуване на населението в коридора на проекта.
В рамките на актуализацията на предпроектните проучвания тази проектна
алтернатива е обозначена с черен цвят.
Фигура 3. Черна алтернатива (2013)
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Северна алтернатива (с доближаване до път І-3)
Северната проектна алтернатива изследва хипотезата за силен трафик по
направлението Русе – Бяла – София, който би трябвало да се прехвърли от
съществуващия републикански път І-3 на автомагистралата.
Тази алтернатива преминава най-северно от всички останали алтернативи и е с
най-голяма дължина. Запазва се преминаването в близост до гр. Плевен, но
трасето е на значително разстояние от гр. Велико Търново, поради което не би
могла да обслужва движение с произход/предназначение града.
В рамките на актуализацията на предпроектните проучвания тази проектна
алтернатива е обозначена с кафяв цвят.
Фигура 4. Кафява алтернатива (2013)
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2.4

Изследвани алтернативи

В резултат на проведените анализи е прието да бъдат сравнени следните проектни
алтернативи:

□ Синя алтернатива – изграждане на трасе с минимална дължина, свързващо
изградените вече участъци на АМ „Хемус”;

□ Зелена алтернатива – изграждане на трасе, което да е изнесено
максимално на юг, доближаващо се до първокласен път I-4;

□ Черна алтернатива – изграждане на трасе, доближаващо се в максимална
степен до големите градове в разглеждания коридор;
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□ Кафява алтернатива – изграждане на трасе, изнесено максимално на
север, доближаващо се до първокласен път I-3.

Фигура 5. Проектни алтернативи за сравнение
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3

Сравнение на проектните алтернативи
3.1

Методика на сравнение

Подход
Алтернативите следва да бъдат обективно сравнени и приоритизирани, което е
направено чрез извършване на мултикритериен анализ (МКА) на всяка алтернатива
и тяхното сравнение.
За изготвянето на мултикритерийния анализ е използвана Методика за изготвяне
на мултикритерийни анализи на пътни проекти, изготвена от Национална
компания „Стратегически инфраструктурни проекти”, юли 2013 г.
Методиката включва както количествени, така и качествени параметри, чрез които
се оценяват различните алтернативи, като задължително се включва и алтернатива
„да не се прави нищо”. Акцентът върху преценката за вземане на решение в
методиката е поставен в отчитане на поставените цели и оценка възоснова на
значението на отделни критерии и тяхната относителна тежест в съответствие с
приноса на всяка от различните възможности.
Оценката се извършва на два етапа:

□ Етап І – сравнение на проектни алтернативи. Проектните алтернативи може
да представляват коренно различни начини за постигане на целите на
проекта. Поради трудността ефектите от различните ефекти да бъдат
оценени количествено сравнението се прави чрез МКА и се избират една
или няколко алтернативи, които да бъдат разработени по-нататък.

□ Етап ІІ – сравнение на варианти на избраната проектна алтернатива. След

като бъде избрана една или повече проектна алтернатива се пристъпва към
разработването на подробни нейни варианти. Вариантите се оценяват или
отново чрез МКА, или чрез анализ разходи-ползи.

Групи критерии за оценка
Анализът е извършен възоснова на следните групи критерии и подкритерии:

□ Стратегически, политически и правни критерии – използвани са за

определяне приноса за достигане на общите цели на регионалната и
кохезионна политика на ЕС; за оценка на съответствието с основните
приоритети на Оперативните програми, стратегическите насоки на ЕС за
сближаване и националните стратегически референтни рамки. Оценява се
съответствието и приноса към реализацията на национални стратегически и
планови документи.

□ Икономически и финансови критерии - използвани са за определяне на
паричната стойност за обществото и размера на публичните разходи за
реализация на проекта. По конкретно са оценени следните показатели:
·

разходи за строителство;
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·

разходи за експлоатация и поддържане на инфраструктурния обект;

·

спестено време при пътуване;

·

разходи за експлоатацията на превозните средства, като същите са
разделени на лични, товарни и обществени;

□ Социални критерии - алтернативите са разгледани от гледна точка на

приноса им за балансирано икономическо развитие в цялата страна и в
рамките на секторите на заетостта;

□ Екологични критерии – разглеждат се потенциалните въздействия върху
компонентите на околна среда, например биоразнообразие, води, почви,
качество на въздух, културно наследство и др.;

□ Критерии за безопасност и сигурност – оценени са спрямо потенциалното

намаляване на броя на пътнотранспортните произшествия, като са ползвани
аналогични показатели за други автомагистрали, оценено е повишаването на
личната безопасност и на общите нива на безопасност на превозите;

□ Критерии на осъществимост, осигуряване на финансиране и риск –
алтернативите се оценяват по отношение на възможността за привличане на
средства за финансиране (ЕФ, национално и местно финансиране, частни
източници); рискови критерии и състоянието на готовност за реализация.

□ Критерии, касаещи местните проблеми - за всяка алтернатива, местните
проблеми, които алтернативата решава или създава, са оценени в
зависимост от характера на района на преминаване.

Методи за оценка
Възприета е използването на седемстепенна скала, чрез която се оценява
въздействието на всеки оценяван показател:

□ +3 силно положително;
□ +2 положително;
□ +1 леко положително;
□ 0 неутрално;
□ -1 леко отрицателно;
□ -2 отрицателно;
□ -3 силно отрицателно.
Отделните критерии са оценени с помощта на цялата или на част от 7-степенната
скала.
Финансовите и икономически критерии са определени в количествено и/или
парично изражение, като за сравнение са ползвани настоящи стойности на общите
разходи/ползи по всеки отделен критерий, с прилагане на 5.5% норма на
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дисконтиране. За целта е извършен опростен анализ на разходите и ползите на
всяка алтернатива. Подробно са разгледани екологичните критерии. Показателите
по стратегическите, политическите и правните критерии, социалните критерии,
критериите на осъществимост, осигуряване на финансиране и риск и критериите,
касаещи местните проблеми, са оценени в качествено отношение.
Изготвяне на опростени анализи разходи-ползи за всички алтернативи
За целите на сравнението на четирите алтернативи са изготвени опростени анализи
разходи-ползи (АРП) като са взети предвид:

□ инвестиционна стойност;
□ разходи за експлоатация и поддръжка на инфраструктурата;
□ брой пътувания по видове превозни средства;
□ разходи за експлоатация и поддръжка по видове превозни средства - по
горивни и негоривни компоненти;

□ стойност на времето за пътуване за отделните алтернативи, включително
„без проект”.

Опростените АРП са изготвени по инкременталния метод, който представлява
разлика в стойностите на финансовите и икономически параметри на
алтернативите „без проект” и „с проект”.
3.2

Технико-икономически характеристики на алтернативите

Синя алтернатива
Началният километраж на тази алтернатива е при временна връзка „Пролог“ (км
78+940) и съвпада с края на изпълнения участък от АМ „Хемус“ при гр. Ябланица.
Направлението се развива по северозападните и основно по северните
предпланински склонове на Стара планина.
При км 88+329 трасето пресича р. Вит, а при км 89+004 път III-305. След км
92+822,75 трасето на синия вариант преминава южно от Торос в близост до път III305. Обхожда северно Угърчин и под Дерманци се реализира пътен възел при км
100+080. След това, преминавайки южно спрямо Садовец, Беглеж, Бежаново и
Бъркач, се стига до следващия пътен възел при км 120+040 северно от Катунец.
Трасето преминава южно от Ласкар и северно от Баховица и Николаево, за да се
стигне до пътния възел северно над Ловеч с II-35 при км 137+080. След това се
обхождат северно Слатина и Дойренци, а южно Владиня и Пордим, до следващия
пътен възел при км 152+030.
Северно от Троян и южно от Александрово е пътният възел с път III-353 при км
160+010.
Трасето продължава да се развива южно от Чавдарци и северно спрямо Горско
сливово и Кърпачево, за да се стигне до пътен възел при Крушуна и Летница на км
169+040. След това се преминава северно над Върбовка и Павликени до пътния
възел с път III-525 за Свищов на км 193+065.
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Преминавайки между Паскалевец и Самоведене, се стига до пътния възел с път III504 за Велико Търново при км 213+090, а малко след това южно от Кацина е
пътният възел с път I-5 при км 222+075. Обхождайки от север Драганово и Сушица
при км 234+030, е реализиран пътен възел с път III-409.
След това трасето преминава над Горски Сеновец и под Камен, за да стигне до
следващия възел южно от Бойка при км 243+015. Продължавайки да се обхожда
северно Посбина, е реализиран пътен възел южно от Ковачевец при км 257+060 с
път II-51 за Попово.
Преминавайки северно от Попово и на юг от Опака и Садине при км 268+070, е
пътният възел с III-204 на север за Разград. Продължавайки между Кръшно, Маково
и Чудомир от една страна и Дралфа, Голямо Соколово и Бистра от друга, се стига
до пътен възел за Търговище и Разград при км 291+040 с път II-49. Южно от
Макриополско и северно от Търговище е реализиран последният пътен възел при
км 303+050, след което трасето обхожда северно Черенча и Градище, за да се
включи в изграждания в момента участък от АМ "Хемус" при Белокопитово.
Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Синя алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

252 км

Брой пътни възли

14

Мостове над реки

5

Надлези над ЖП линии

3

Подлези под селскостопански пътища

41

Брой водостоци (до 5 м)

557

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

12 805

Леки коли

8 672

Леки товарни ПС

2 244

Тежки товарни ПС

1 663

Автобуси

226

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 733 586 330 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

202 035 085 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 646 363 099 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

5 371 255 713 лв.

Съотношение ползи/разходи

3,69

Зелена алтернатива
Трасето се отделя от оста на синята алтернатива при км 183+273 над Ново село.
Посоката на избраното трасе е северозападно от Велико Търново към Горна
Оряховица. В по-голямата си част то минава през селскостопански земи. Пресича
ж.п. линии, пътища от Републиканската пътна мрежа, трасета на
електропреносната мрежа и други обекти на стопанската инфраструктура.
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В участък от км 197+800 до 200+200 и от км 202+700 до 203+300 трасето минава през
пресечена местност, налагаща направата на траншейни изкопи от 30 до 33 м и
изграждането на по-високи насипи до 20 м .
От км 183+300 до 228+500 трасето обхожда следните населени места: Ново село,
Балван, Момин сбор, Самоводене, Първомайци, Правда, Долна Оряховица и
Писарево .
При км 221+700 в дясно от оста на около 300 м напорен водоем, който не се засяга.
На км 226+300 се пресича р. Янтра, единственото по-голямо водно препятствие в
този участък. От км 228+500 до 240+000 трасето се развива в посока близко I-4 в
подножието на планинския масив. Конфигурацията на терена се запазва.
Населените места, които се обхождат са Джулюница и Кесарево.
От км 240+000 до 256+000 трасето навлиза в подножието на планинската верига на
североизточна Стара планина. Търсено е решение по южните скатове с цел
избягване дългото задържане на снега по пътната настилка. В тази част се
обхождат селата: Балканци, Кавлак, Моравица и се минава на север от гр.
Антоново. Трасето на I-4 в този участък се намира на югоизток от автомагистралата
на разстояние от 300 м до 2 км. Теренът е значително по-тежък, което налага
направата на значителни траншейни изкопи с големина до 40-50 м.
Участъкът от км 256+000 до 280+000 е най-тежък. Трасето минава през силно
пресечени местности в североизточната част на Стара планина, следвайки
направление към град Търговище.
Пресечените теренни форми - дълбоки дерета със стръмни откоси – водят до
намаляване на радиусите на хоризонталните криви и увеличаване на надлъжните
наклони. При км 261+100 до 261+700 се налага изграждането на виадукт с дължина
приблизително 600 м и височина приблизително 40 м. В участъка се обхождат
селата: Язовец, Присойна, Любичево, Моравка, Коноп, Пресиян, Александрово и
Лиляк.
Във връзка с по-доброто разположение върху южния скат на дерето се преминава в
непосредствена близост до с. Язовец, където се засягат няколко полуразрушени
къщи.
Последната четвърта част на трасето км 280+000 до 322+250 преминава в поголямата си част от хълмист в равнинен терен. В посока север-изток вариантът
обхожда гр. Търговище и пресича ж.п. линията от град Попово в посока Варна.
Следвайки направлението запад-североизток трасето минава северно от кв. Бряг и
между селата Макриополско и Буховци, като се включва в следата на синията
алтернатива.
До края при с. Панайот Волов на I-7 трасето изцяло следва синята алтернатива.
В района на пресичането на с I-2 е изготвена и разработена нова схема за пътен
възел при с. Белокопитово на км 318+888 .
Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Зелена алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

244 км

14

Брой пътни възли

8

Мостове над реки

13

Надлези над ЖП линии

4

Подлези под селскостопански пътища

38

Брой водостоци (до 5 м)

523

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

12 981

Леки коли

8 896

Леки товарни ПС

2 237

Тежки товарни ПС

1 566

Автобуси

282

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 733 157 280 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

194 694 071 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 637 853 324 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

6 095 090 272 лв.

Съотношение ползи/разходи

3,72

Черна алтернатива
Основната идея при разработването на тази алтернатива не е да бъде изцяло ново
трасе, а максимално доближаване на вече разработените основни синя и зелена
алтернативи до двете най-големи населени места в района – Плевен и Велико
Търново. Именно поради това новите участъци са само в близост до тези две
населени места, а именно:

□ Като съвпада изцяло със синята алтернатива от км 78+940 до км 125+900,

първият нов участък е от км 125+900 до 149+500, като трасето се доближава
колкото е възможно по близо до Плевен южно от Тученица и Бохот, като се
включва отново в синия вариант между Слатина и Владиня. Броят на възлите
и големите съоръжения не са променени, а само техните километрични
положения.

□ Следващият нов участък се отделя при км 182+000 по километража на

синята алтернатива, който е идентичен с км 185+900 на новия черен северно
от Върбавка и за разлика от синята алтернатива минава южно от Павликени,
между Стамболово, Дичин, Ресен и Поликраище от север и Бяла Черква,
Михалци, Русаля, Хотница, Самоводене и Първомайци от юг, за да се включи
в зелената алтернатива при км 212+400.

Пътните възли се запазват като брой и вид, а се променят само километричните им
положения.
Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Черна алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

264 км

Брой пътни възли

8

Мостове над реки

5

15

Надлези над ЖП линии

4

Подлези под селскостопански пътища

46

Брой водостоци (до 5 м)

808

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

12 543

Леки коли

8 375

Леки товарни ПС

2 225

Тежки товарни ПС

1 628

Автобуси

315

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 774 208 647 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

211 039 979 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 688 982 900 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

4 850 834 260 лв.

Съотношение ползи/разходи

2,87

Кафява алтернатива
Целта на разработването на кафява алтернатива е да се изследва възможността за
максимално доближаване на трасето до транспортния поток от и към Русе,
посредством максимално доближаване до гр. Бяла и свързване с път I-5. По този
начин кафявата алтернатива практически в началото ползва част от вече
създадената черна, за да се доближи до Плевен, а след това се отклонява на север
от Тученица, Пелишат, Вълчедръм, Каменец, Левски, Полски Тръмбеш и Полско
Косово, за да се включи южно спрямо Пордим, Малчика, Горна Студена, Масларево
и Страхилово към пътния възел при Бяла. След това трасето преминава между
Банска и Копривец, за да се присъедини отново към синята алтернатива южно от
Осиково.
По същество в този нов участък, от гледна точка на пътните възли, е направено
обединение в един пътен възел на пътно и железопътно пресичане при Бяла, което
обаче е за сметка на намаляване на броя възли (от 2 на 1) - усложнява и оскъпява
самия възел.
Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Кафява алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

270 км

Брой пътни възли

8

Мостове над реки

5

Надлези над ЖП линии

3

Подлези под селскостопански пътища

49

Брой водостоци (до 5 м)

596

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

11 482

Леки коли

7 653

Леки товарни ПС

1 949

Тежки товарни ПС

1 670

Автобуси

210

16

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 825 305 814 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

216 919 366 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 737 484 556 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

3 904 630 983 лв.

Съотношение ползи/разходи

3.3

2,25

Сравнение на алтернативите (І етап на МКА)

В съответствие с методиката за извършване на мултикритериен анализ е направена
подробна оценка на проектните алтернативи. По-долу е дадена таблица с обобщени
резултати от оценката:
Критерии

Синя
алтернатива

Зелена
алтернатива

Черна
алтернатива

Кафява
алтернатива

1

Стратегически, политически и
правни критерии

17,0

17,0

17,0

17,0

2

Финансови критерии

-3,0

-2,0

-4,0

-6,0

3

Икономически критерии

5,0

5,0

5,0

4,0

4

Социални критерии

9,0

9,0

9,0

9,0

5

Екологични критерии

-12,5

-13,5

-15,0

-14,0

6

Критерии за сигурност и
безопасност

11,0

11,0

11,0

11,0

7

Критерии относно възможности за
финансиране

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Критерии за осъществимост

2,0

2,0

2,0

2,0

9

Рискови критерии

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Общо

33,5

33,5

30,0

28,0

Да се продължи разглеждане

ДА

ДА

НЕ

НЕ

10 Критерии касаещи местни
проблеми

Оценката възоснова на МКА показва, че най-добри са синята и зелената
алтернатива - с общи оценки 33,5 всяка. Тези алтернативи имат близки резултати
вследствие от мултикритерийния анализ в сравнение с другите две алтернативи:

□ по отношение на екологичните критерии синята и зелена алтернатива имат
най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;

□ по отношение на останалите критерии е оценено, че алтернативите са
сходни по въздействие.

В резултат на анализа е прието, че синята и зелена алтернатива следва да бъдат
изследвани по-подробно.
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3.4

Прогноза на трафика

При прегледа на използваните прогнози на трафика в двете предпроектни
проучвания на „Пътпроект” (1992-1993) и „Пътпроект-2000” (2001) e установено, че:

□ не са използвани модели на трафика, основани на динамично проучване и
полагане на търсенето и предлагането на транспортни услуги;

□ използвани са статично генерирани „диагноза“ и „прогноза“ на трафика по

отделните участъци възоснова на преброяванията извършвани от ГУП преди
2000 г., които обаче не са актуални от една страна, защото са правени преди
повече от 10 години, а от друга, защото прогнозираните нива на трафика не
отговарят на реалностите към настоящия момент и респективно не биха
били актуални и в края на проектния хоризонт на настоящото проучване.

Прегледани са и последните национални модели на трафика, с оглед установяване
на възможността за използването им за сравнение на вариантните решения,
предмет на настоящото проучване. Разгледани са:

□ модел на трафика, разработен от фирма AECOM (2009) за целите на
изготвяне на Генералния план на транспорта на Република България; и

□ актуализацията на модела на трафика от Генералния план на транспорта,
извършена от фирма ИТК (2013).

За изготвянето на прогноза на трафика е изготвен национален транспортен модел
на базата на данните от наличните модели. Разширено е транспортното
райониране, допълнена е транспортната мрежа, актуализирани са прогнозите за
динамика на БФП, населението, моторизацията и др.
На следващите фигури е показана прогнозата за трафика по АМ „Хемус“, оставащият
трафик по път I-4, по път I-3, I-5, II-51, I-2 и АМ „Тракия“ по проектни алтернативи.
Фигура 6. Прогноза за общо привлечен и генериран трафик по АМ „Хемус“ по
алтернативи
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Фигура 7. Прогноза за базисния трафик „без проект” и оставащ трафик по I-3, I5, II-51, I-2 „с проект” по алтернативи

Фигура 8. Прогноза за базисния трафик „без проект” и оставащ трафик по I-4
вариант „с проект” по алтернативи
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Фигура 9. Прогноза за базисния трафик „без проект” и оставащ трафик по АМ
„Тракия“ по алтернативи
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4

Избор на трасе
4.1

Подобрена синя алтернатива

Доколкото синята алтернатива е с добри технико-икономически параметри,
основните възможности за подобрение са свързани с опазването на околната среда
– избягване на корекции на реки, населени места, защитени зони и територии.
Трасето на синята алтернатива е развита с два нови участъка:

□ Участък, който се отклонява след пресичането с III-305 на юг, избягвайки
всички защитени местообитания, зони и територии, разположени южно от
Плевен, като се преминава между Драгана, Каленик, Славяни и Слатина от
север и Угърчин, Орляне, Скобелево, Баховица, Горан и Дойранци от юг.
Пресича се синята алтернатива и северно от Александрово и Чавдарци,
малко след Крушуна се включва отново към нея.

□ Участък, който осъществява по-добро преминаване през р. Янтра веднага
след възела с път I-5 северно от Крушето.

По този начин се избягва навлизането в защитените зони по директивата за птиците
и директивата за местообитанията BG0000240 „Студенец“.
Фигура 10. Подобрена синя алтернатива (2014)
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Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Подобрена синя алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

252 км

Брой пътни възли

14

Мостове над реки

5

Надлези над ЖП линии

3

Подлези под селскостопански пътища

37

Брой водостоци (до 5 м)

491

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

12 785

Леки коли

8 656

Леки товарни ПС

2 239

Тежки товарни ПС

1 663

Автобуси

227

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 759 649 733 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

198 779 660 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 664 764 512 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

5 389 426 140 лв.

Съотношение ползи/разходи

4.2

3,24

Подобрена зелена алтернатива

Трасето на зелената алтернатива е развита с два нови участъка:

□ Участък, който се отклонява на север веднага, след обхождането на Голец и
включване отново в зелената алтернатива непосредствено преди Абланица и
път II-35 с дължина 7,79 км. Променя се мястото (километричното
положение), но не и броят или видът на пътния възел.

□ Участък - отново северно обхождане на Българене - след II-35 включване в
зелената алтернатива от север между Стефаново и Малиново. Дължината на
участъка е 8,81 км - увеличават се съоръженията, за сметка на избягване на
защитени зони.
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Фигура 11. Подобрена зелена алтернатива (2014)

Никопол

Свищов

Разград
Бяла

Плевен
Левски

Попово

Летница

Търговище

Павликени

Луковит

Шумен

Ловеч
Горна Оряховица

Угърчин

Велико Търново

Ябланица

Севлиево

Троян

Габрово

Сливен

0

50

Ямбол

kilometers

Scale: 1:787 200

Основните характеристики на алтернативата са, както следва:
Подобрена зелена алтернатива
Габарит

А29

Проектна скорост

120 км/ч

Дължина

245 км

Брой пътни възли

8

Мостове над реки

13

Надлези над ЖП линии

4

Подлези под селскостопански пътища

39

Брой водостоци (до 5 м)

511

Двупосочно движение към 2020 г (24 ч. СГИД)

12 974

Леки коли

8 890

Леки товарни ПС

2 236

Тежки товарни ПС

1 566

Автобуси

282

Инвестиционни разходи (с ДДС)

1 740 839 852 лв.

Разходи за експлоатация и поддръжка (дисконтирани)

193 877 955 лв.

Икономически разходи (дисконтирани)

1 644 093 998 лв.

Икономически ползи (дисконтирани)

6 064 532 454 лв.

Съотношение ползи/разходи

3,69
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4.3

Сравнение на вариантите (ІІ етап на МКА)

В съответствие с методиката за извършване на мултикритериен анализ са избрани
проектни алтернативи, които да бъдат разгледани по-нататък. Разработени са
варианти на тези алтернативи и е извършено ново сравнение. По-долу следва
обобщение на резултатите от сравнението на варианти с мултикритерийния анализ.
Критерии

Синя
алтернатива

Подобрена
синя
алтернатива

Зелена
алтернатива

Подобрена
зелена
алтернатива

1

Стратегически, политически и
правни критерии

17,0

17,0

17,0

17,0

2

Финансови критерии

-3,0

-3,0

-2,0

-2,0

3

Икономически критерии

5,0

5,0

5,0

5,0

4

Социални критерии

9,0

9,0

9,0

9,0

5

Екологични критерии

-15,0

-9,0

-16,0

-16,0

6

Критерии за сигурност и
безопасност

11,0

11,0

11,0

11,0

7

Критерии относно възможности за
финансиране

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Критерии за осъществимост

2,0

2,0

2,0

2,0

9

Рискови критерии

-2,0

-2,0

-2,0

-2,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Общо

31,0

37,0

31,0

31,0

Да продължи развитието

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

10 Критерии касаещи местни
проблеми

Най-висока оценка от МКА получава подобрената синя алтернатива, като разликата
между нея и останалите сравнени варианти е значителна. Основните
характеристики на подобрената синя алтернатива спрямо останалите изследвани
варианти, са:

□ по отношение на екологичните критерии подобрената синя алтернатива има
значително най-малко отрицателно въздействие върху околната среда;

□ по отношение на останалите критерии е оценено, че алтернативите са
сходни по въздействие.

Сравнението на вариантите на Етап ІІ показва най-висока оценка на подобреното
синьо трасе. Подобреното зелено трасе има значително по-малко възможности за
намаляване отрицателното въздействие върху околната среда.
Предвид получените резултати се препоръчва синята алтернатива за възлагане
на идейните проекти за отделните участъци, а за разглеждане в рамките на
процедурата по ОВОС да бъдат дадени синята и подобрената синя алтернативи.
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4.4

Избран вариант

В рамките на актуализацията на предпроектните проучвания са разгледани четири
основни проектни алтернативи, както и два варианта на алтернативите. Съобразено
е местоположението им спрямо редица обекти от окръжаващата среда и най-вече
защитените зони и територии. По-долу е показана обзорна схема на всички
изследвани трасета.
Фигура 12. Всички изследвани трасета на АМ „Хемус“
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Избраният в предпроектните проучвания вариант е с дължина 252 км. Очаква се
инвестиционната стойност да възлезе на 1,77 млд. лв. (1,47 млд. лв. без ДДС).
Съотношението ползи/разходи е 3,24, което е много добър резултат.
Планира се проектът да бъде реализиран поетапно. За целта оставащата за
доизграждане част условно е разделена на 8 участъка, които да се възлагат за
проектиране и строителство, а именно:
№

Участък

1

АМ "Хемус" (А-2) Ябланица – ІІІ 307/ ІІІ-305

2

ІІІ 307/ ІІІ-305 – II-35

3

II-35 – III-301/Александрово

4

III-301/Александрово – III-303/Павликени

5

III-303/Павликени – Е85

6

Е85 – II-51

7

II-51 – ІI-49

8

IІ-49 – АМ „Хемус” (А-2) Белокопитово
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Проектът е условно разделен на 3 етапа – като Етап 1 включва участъци 1 и 2, Етап
2 включва участъци 3, 4 и 5, а Етап 3 включва участъци 6, 7 и 8.
През 2013 г. е обявена обществена поръчка за проектирането на Етап 1, както и
за изготвяне на ОВОС за цялото оставащо за доизграждане трасе. През март
2014 г. ще бъде стартирана обществената поръчка за проектиране на Етап 2.

Фигура 13. Избрано трасе на АМ „Хемус“
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Заключение
Проектът автомагистрала „Хемус“ има дълга история и през годините е поемано в
различни посоки. Извършената през 2013 г. актуализация и допълване на
предпроектните проучвания позволява оставащата част от проекта да бъде
поставена на солидна планировъчна база и да бъде осигурена надеждната му
реализация. Предложеният от предпроектните проучвания вариант на трасе е
балансиран и в максимална степен удовлетворява множество технически,
икономически и социални изисквания. Без съществена промяна на техникоикономическите характеристики на проекта е постигната отлична степен на
съобразяване с изискванията за опазване на околната среда и е избегнато
засягането на защитени зони и територии.
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