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АМ „Струма“











АМ „Струма“ е разположена в югозападната част на
България и е с дължина от около 150 км
Част от транспортен коридор ІV
Проектът е включен в Оперативна програма „Транспорт"
Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се
финансират през програмен период 2007-2013
Изпълнението на Лот 3 е предвидено за програмен
период 2014-2020 г.
НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3

АМ „Струма“, Лот 3 - Обхват


Лот 3 включва строителството на
автомагистрала с приблизителна
дължина от 62 км, разделена в четири
договора за строителство:


Лот 3.1, от Благоевград до Крупник
(17 км)



Тунел при с. Железница с дължина
2 км, с прилежащите съоръжения



Лот 3.2, от Крупник до Кресна (21
км). Основната част от участъка е
тунел в Кресненското дефиле, с
обща дължина около 15,5 км



Лот 3.3, от Кресна до Сандански (23
км)

АМ „Струма“, Лот 3 – Основни дейности


През 2013 г. НКСИП възложи договори за извършване на
дейности от:
 Проектант на предварителен проект, който да
подготви проектите на пътната част и тунелите
 Стратегически съветник – консултант, който да
подпомага приемането на работата на проектанта и да
съдейства при подготовката на тръжните документи за
строителство
 Екологичен консултант, който да работи съвместно с
проектанта, за да се установят ограниченията на
техническите решения от гледна точка на околната
среда, както и да представи обновена оценка за
съвместимост

АМ „Струма“, Лот 3 – Етапност на проектиране


Етапност на изготвяне на предварителния проект:
 І етап – прецизиране на избрания вариант,
анализ на най-ефективната технология за
прокопаване на дългия тунел, избор на депа за
изкопния материал от тунела и др.
 ІІ етап – изготвяне на същинския идеен проект
(проект за пътната част и пътни възли,
геометрия на съоръженията, облицовка на
тунелите, схеми за тунелна вентилация,
осветление и др.)
 ІІІ етап – подготовка на проектните документи
за включване в тръжна документация за
строителство

АМ „Струма“, Лот 3 – Предварителен проект




Проектът за пътна част е изготвен и в процес на
разглеждане

Проектът за тунелите ще е готов през м. октомври
2014

АМ „Струма“, Лот 3 – сечение на тунела при с.
Железница

7

АМ „Струма“, Лот 3 – сечение на тунел „Кресна“

АМ „Струма“, Лот 3 – сечение на тунел „Кресна“ с джоб

АМ „Струма“, Лот 3 – вентилация на тунел
„Кресна“
o Надлъжна естествена вентилация с въздухоотвод в
средата
o Вентилатори и димоотводни станции при порталите и
в края на шахтата
o Надлъжен въздухопровод
o Една вентилационна шахта
Normal operation

smoke-extraction duct

Fire operation

Fire

АМ „Струма“, Лот 3 – Основни характеристики на
тунел „Кресна“












2 тръби х 2 ленти
Дължина на лявата тръба 15 385 м
Дължина на дясната тръба 15 410 м
При авария в едната тръба, евакуация през другата
Аварийни джобове на всеки 600 м
Ниши с аварийни телефони и хидранти на всеки 150 м
Места за пресичане от пешеходци на всеки 300 м
Места за пресичане от автомобили на всеки 600 м
Една вентилационна шахта (приблизително в средата)
Проучват се 7 възможни места за междинен достъп –
технически и екологични критерии

АМ „Струма“, Лот 3 – Геоложки проучвания


Определяне на обхвата на услугите от проектанта на
предварителния проект



Съдействие от JASPERS – насоки за изработване на
техническо задание за проучванията



Тръжната процедура стартира през м. ноември 2013



Договор с изпълнител – м. май 2014



Геоложкото картиране е стартирано

АМ „Струма“, Лот 3 – Мониторинг на смъртността






Целта на мониторинга е идентифициране на
смъртността на диви животински видове по
съществуващия път и въздействието върху популацията
им
Продължителност на първия мониторингов период – 32
седмици от март 2013 г. до януари 2014
Вторият мониторингов период е в ход – 32 седмици от
Март 2014 до Януари 2015

АМ „Струма“, Лот 3 – Допълнителни дейности









Одит на пътна безопасност – до края на 2014
Актуализация на прогнозата на трафика, на анализ „разходи
и ползи“ и изготвяне на формуляр за кандидатстване през
новия програмен период – етап на оценка на офертите;
завършване на дейностите до януари 2015
Актуализиране на оценка за степента на въздействие – до
края на 2014
Отчуждения – съдействие от консултант при провеждане на
процедурите; до средата на 2015
Археологически проучвания – ще се извършват през есента
на 2014
24/7 мониторинг на трафика в Кресненското дефиле –
постоянно

АМ „Струма“, Лот 3 – Етапност на търгуване (1/2)




Пътни участъци:
 две отделни ограничени тръжни процедури за
проектиране и строителство – стартиране през м.
юни/юли 2014 при индикативни стойности от 150 млн.
лв. за Лот 3.1 и 200 млн. лв. за Лот 3.3
 две отделни открити тръжни процедури за супервизия
на проектиране и строителство – стартиране през м.
Декември 2014 при индикативни стойности 5,5 млн. лв
за Лот 3.1 и 7 млн. лв. за Лот 3.3
Подписването на договори с изпълнители за двата вида
дейности се планира за м. юни 2015
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АМ „Струма“, Лот 3 – Етапност на търгуване (2/2)




Тунелна част:
 две отделни ограничени процедури за проектиране
и строителство – стартиране през м. януари 2015
при индикативни стойности от 1 100 млн. лв. за Лот
3.2 (тунел „Кресна“) и 200 млн. лв. за тунела при с.
Железница
 две отделни открити процедури за супервизия в
проектирането и строителството – стартиране на
процедурите до средата на 2015
Подписването на договори с изпълнители за двата вида
дейности се планира за м. ноември 2015

АМ „Струма“, Лот 3 – Подготовка на тръжна
документация






Стратегически съветник – подготовка на
Изискванията на Възложителя и на доклади за
критериите за подбор и оценка
Консултант от ЕИБ – подготовка на клаузи от
Специфичните условия към Договора и на
Изискванията на Възложителя
НКСИП екип – подготовка на Изискванията на
Възложителя и клаузи от Специфичните условия
към Договора, подготовка на тръжна документация,
окомплектоване на тръжно досие

АМ „Струма“, Лот 3 – Публичност










Трасето и пътните възли са представени публично през
м. декември 2013
Проектът за пътната част е обсъден с професионалната
общност през м. март 2014
Тръжната документация за Лот 3.1 и 3.3 беше представена
на работен семинар пред УО по ОПТ, ЦКЗ, ЕИБ и
JASPERS през м. май 2014
Предвиждат се информационни събития за Лот 3.1 и 3.3
Предвиждат се предварителни информационни срещи за
тунелните търгове
Предвижда се семинар на тема околна среда през есента
на 2014

АМ „Хемус“- Обща информация






АМ “Хемус” е разположена в Северна България с
дължина от около 420 км
До момента са завършени и в процес на
изграждане около 170 км
Остават за доизграждане около 250 км
Подготовката за доизграждането на АМ “Хемус” се
финансира по ОП “Транспорт”
Стойността на подготвителните дейности е 5,2
млн. лв. (без ДДС)

АМ „Хемус“– Етапи (1/2)

АМ „Хемус“– Етапи (2/2)



Проектът е условно разделен на 8 участъка
Обособени са 3 приоритетни етапа:
 Етап I – започва от връзката на изградената част от
магистралата след гр. Ябланица до пресичането с път
II-35 (Плевен - Ловеч); дължина около 60 км
 Втори етап - започва след пътен възел с път II-35 до
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали); дължина около
85 км
 Трети етап - започва след пътен възел с път Е-85 и
завършва при източната част от АМ "Хемус“ близо до
Белокопитово; дължина около 110 км

АМ „Хемус“– Предпроектни проучвания





Налични са предпроектни проучвания от 1992 и
2001 г., както и прогноза за трафика и анализ
разходи-ползи от 2011 г.
През 2013 г. е възложен договор за актуализация
на предпроектните проучвания
В резултат на актуализацията са изготвени:
 Сравнение на инвестиционните алтернативи и
вариантите на трасе;
 Прогноза на трафика;
 Анализ „разходи и ползи“;
 Проект на формуляр за кандидатстване

АМ „Хемус“– Разглеждани варианти
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АМ „Хемус“– Избрани варианти
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АМ „Хемус“– Предварителен проект


Етап I – договорът с проектанта е продписан през м.
април 2014; срокът за изпълнение е 14 месеца



Етап II – процедурата за избор на изпълнител за
предварителния проект е в ход; очаква се подписване на
договор през м. юни/юли 2014



Етап III – тръжната документация е представена за
предварителен контрол в АОП; процедурата ще
стартира през м. юни 2014; подписване на договор
през м. юли/август 2014

АМ „Хемус“– ОВОС и ДОСВ


През м. април 2014 е подписан договор с изпълнител за
изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ за доизграждане
на АМ „Хемус“



Изпълнението по договора с процедурата по ОВОС е
между 12 и 15 месеца



Решението по ОВОС се очаква в средата на 2015

Техническа помощ


Консултант от ЕИБ– дейността стартира от м. юли 2013



Основната работа е концентрирана върху подготовката
на тръжната документация за строителството на Лот 3



Договорът за предоставяне на консултантски услуги е
удължен с една година до м. юли 2015
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