II – ро заседание
на Комитета за наблюдение на
Оперативна програма “Транспорт и транспортна
инфраструктура” 2014 -2020 г.
Национална компания
„Стратегически инфраструктурни проекти“

д-р инж. Ваня Златева, директор на дирекция
„Подготовка и изпълнение на проекти“

03 юни 2015 г.
гр. Правец

АМ „Струма“










АМ „Струма“ е разположена в югозападната част
на България и е с дължина от около 150 км
Част от основната трансевропейска транспортна
мрежа
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.

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)
Лот 3.3, от Кресна до Сандански
(23 км)

АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране




Идейният проект за пътната част е
завършен и одобрен
Идейният проект за тунелната част се
очаква да бъде завършен и одобрен през
юни 2015

АМ „Струма“, Лот 3 – Екологичен консултант
o Извършен е преглед на проектa за пътна и
тунелна части
o Извършен е първоначален преглед на
основните ефекти върху околната среда от
тунела в Кресненското дефиле
o Изготвена оценка за съвместимост за
определяне на въздействията върху
обектите на Натура 2000

АМ „Струма“, Лот 3 – ОВОС
o Лот 3.1 и 3.3
o Има валидно решение за ОВОС и ОС от 2008
o Издадени решения за преценка на
необходимостта от извършване на ОВОС и ОС от
страна на МОСВ през 2015
o Лот 3.2
o Стартирана процедура по ОВОС и ОС в края на
2014
o През май 2015 са получени указания от МОСВ за
изготвяне на задание за ОВОС и ОС
o Заданието е в процес на изготвяне

АМ „Струма“, Лот 3 – Геоложки проучвания






Договорът с изпълнителя е подписан през
май 2014 г.
I етап – завършен декември 2014 представен доклад за геотехническите
проучвания
II етап – завършени полеви дейности май
2015 – обхват: извършване на
допълнителни сондажи

АМ „Струма“, Лот 3 – Проектиране




През м. август 2014 г. беше разработена
алтернатива за Лот 3.2
Идеен проект за алтернатива за Лот 3.2






март 2015 – стартира процедурата за избор на
изпълнител
юни 2015 – планирано отваряне на ценови
оферти
планиран срок за завършване – декември 2015

АМ „Струма“, Лот 3 – Мониторинг на смъртността










Целта на мониторинга е идентифициране и отчитане
на смъртността на дивите животински видове по
съществуващия път и въздействието върху
популацията им
Първи мониторингов период – 32 седмици от март
2013 до януари 2014
Втори мониторингов период – 32 седмици от март
2014 до януари 2015
Трети мониторингов период – от март до октомври
2015 – в ход
Продължаване на дейностите до завършването на
Лот 3

АМ „Струма“, Лот 3 – Актуализация на
прогнозата на трафика и анализ „разходи и
ползи“






Актуализацията стартира през м. август
2014 г.
Транспортният модел е актуализиран и е
одобрен от JASPERS
Анализът „разходи и ползи“ е готов;
отразяват се коментари на JASPERS

АМ „Струма“, Лот 3 – Подготовка на формуляр
за кандидатстване




Налична е първа версия на формуляр за
кандидатстване
Планирано подаване на два формуляра:
 За Лот 3.1, 3.3 и тунел Железница
 За Лот 3.2

АМ „Струма“, Лот 3 – Допълнителни дейности


Отчуждения










ПУП/ПП внесени в Комисия за земеделски земи – май
2015
предстои (края на юни 2015) внасяне на Национален
експертен съвет по устройство на територията и
регионалното развитие към МРРБ

Одит на пътната безопасност на идейния проект


част пътна – окончателен доклад внесен на 15.05.2015



част тунелна – предстои изготвяне

Археологически проучвания – планирани през есента
на 2015
24/7 мониторинг на трафика в Кресненското дефиле
– постоянна дейност

АМ „Струма“, Лот 3 – Тръжни процедури










НКСИП използва типовите тръжни досиета за
строителство, разработени през 2013 г. от Arup
(по договор с JASPERS и по инициатива на ЦКЗ)
Ограничени процедури (т.е. с преквалификация)
Договорни условия на FIDIC за проектиране и
строителство (с помощта на консултант от ЕИБ)
Използвано е типовото задание за супервизия за
договори по FIDIC
Критерии за допустимост – по анализ и пазарно
проучване от стратегическия съветник за АМ
„Струма“
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АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение
Лот 3.1
 Проектиране и строителство
 Ограничена процедура стартирана през август
2014
 Индикативна стойност 150 млн. лв.
 Статус:
 отворени ценови оферти на 19.05.2015
 в ход е производство пред ВАС


Супервизия
 Открита процедура стартирана през март 2015
 Индикативна стойност 5,5 млн. лв.
 Статус – тече работата на комисията
14

АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение
Лот 3.3
 Проектиране и строителство
 Ограничена процедура стартирана през август
2014
 Индикативна стойност 200 млн. лв.
 Статус:
 избран е изпълнител
 срок за обжалване - до 01.06.2015


Супервизия
 Открита процедура стартирана през март 2015
 Индикативна стойност 7 млн. лв.
 Статус – тече работата на комисията
15

АМ „Струма“, Лот 3 – Изпълнение
Тунел Железница
 Проектиране и строителство
 Ограничена процедура
 Планирано стартиране юли 2015 при
индикативна стойност 200 млн. лв.


Супервизия
 Открита процедура
 Планирано стартиране август 2015
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АМ „Хемус“
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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
4,02 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
 Етап II - започва след пътен възел с път II-35 до
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали); дължина
около 85 км
 Етап III- започва след пътен възел с път Е-85 и
завършва при наскоро изградената част от АМ
"Хемус“ близо до Белокопитово; дължина около
110 км

АМ „Хемус“ – Предпроектни проучвания




Налични са предпроектни проучвания от 1992 и
2001, както и прогноза за трафика и анализ
разходи-ползи от 2011

През 2014 г. беше приключена актуализацията на
предпроектните проучвания, която включва:
 Сравнение на инвестиционните алтернативи и
вариантите на трасе
 Прогноза на трафика
 Анализ „разходи и ползи“
 Проект на формуляр за кандидатстване

АМ „Хемус“ – Идеен проект






Етап I – договорът с проектанта е подписан през м.
април 2014; идейният проект е готов
Етап II – договорът с проектанта е подписан през м.
юли 2014; идеен проект ще бъде представен през
юни 2015 г.
Етап III – договорите с проектантите са подписани
през м. ноември 2014; идейните проекти ще бъдат
представени през юни 2015 г.

АМ „Хемус“ – ОВОС и ДОСВ






През април 2014 е подписан договор с изпълнител
за изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ за
доизграждане на АМ „Хемус“
На 01.04.2015 г. е получена положителна оценка на
качеството на Доклада за оценка на въздействието
върху околната среда (ДОВОС) с всички
приложения.
В момента се провеждат обществените обсъждания
(от 01.06.2015 г. до 12.06.2015 г.)

АМ „Хемус“ Етап 1 – Изпълнение




Проектиране и строителство
 На база подготвената тръжна документация
съвместно с консултанта от ЕИБ за АМ „Струма“
 Ограничена процедура - старт януари 2015
 2 обособени позиции – участък 1 и участък 2
 Индикативна стойност 434 млн. лв.
 Статус – в ход е работата комисията на етап
предварителен подбор
Супервизия
 Открита процедура – планиран старт юни 2015
 Индикативна стойност 13,1 млн. лв.

Техническа помощ





Консултант от ЕИБ – подпомагане
управлението на проекти
Възнаграждения на служителите
Обучение на служителите
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