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Напредък

НКСИП проведе процедурите по
обществени поръчки за подготовката на
Лот 3 на автомагистрала Струма
Подготвя се провеждането на
обществена поръчка за геоложки
проучвания на Лот 3
Процедурата по обществена поръчка на
предпроектните проучвания за
автомагистрала Хемус е завършена





АМ
 

Струма
 

(1/2)
Автомагистрала 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 настоящия програмен
период 2007-2013
Изпълнението на Лот 3 е предвидено за
програмен период 2014-2020 г.
НКСИП отговаря за подготовката на Лот 3; АПИ
за завършването на Лот 1, 2 и 4



АМ
 

Струма
 

(2/2)
През ноември 2012 г. НКСИП стартира три
тръжни процедури за избор на: 

Проектант на предварителния проект, който ще
подготви проектите на пътната част и тунелите
Стратегически съветник – консултант, който ще
подпомага приемането на работата на проектанта
и ще съдейства при подготовката на тръжните
документи за строителство
Екологичен консултант, който ще работи
съвместно с проектанта, за да се установят
ограниченията на техническите решения от
гледна точка на околната среда; обновена оценка
за съвместимост



Струма
 

Лот
 

3 –
 

Идеен
 

проект
Процедурата по обществена поръчка приключи
на 27.03.2013 г.
Двете подадени жалби срещу решението за
избор на изпълнител бяха отхвърлени
За изпълнител на поръчката е определен
участникът „Виа План - Амберг“ ДЗЗД
Очаква се подписване на договор през юли
Срокът за изпълнение е 18 месеца
Провеждането на обществена поръчка за
строителство може да започне през втората
половина на 2014 г. 



Струма
 

Лот
 

3 –
 

Стратегически
 

съветник

Процедурата по обществена поръчка
приключи на 14.05.2013 г.
Няма подадени жалби
За изпълнител на поръчката е
определен участникът Обединение
„СВЕКО-БУРДА”
Очаква се подписване на договор през
юни



Струма
 

Лот
 

3 –
 

Екологичен
 

консултант

Процедурата по обществена поръчка
приключи на 11.03.2013 г.
Няма подадени жалби
За изпълнител на поръчката е
определен участникът “Данго Проект
Консулт” ЕООД
Очаква се подписване на договор през
юни



Струма
 

Лот
 

3 –
 

Геоложки
 

проучвания
Определянето на обхвата на проучванията
е част от заданието на проектанта на идеен
проект (през първата фаза от работата му)
С оглед спестяване на време и намаляване
на времевите рискове, обхватът е обект на
предварително разработване
Подкрепа от JASPERS чрез изготвяне на
насоки за подготовка на техническата
спецификация за проучванията
Обществената поръчка ще стартира през
юли 2013





Струма
 

Лот
 

3 –
 

Мониторинг
 

на
 

смъртността

Целта на мониторинга е
идентифицирането на смъртността на
диви животински видове по
съществуващия път и въздействието
върху популацията им
Продължителност – 32 седмици от
март 2013 г. до януари 2014 г.





Струма
 

Лот
 

3 –
 

Мониторинг
 

на
 

трафика
24/7 класифицирано преброяване и мониторинг
на скоростта в Кресненското дефиле
Данните ще бъдат използвани при бъдещите
екологични проучвания във връзка с проекта
Необходимо оборудва:

2 Bluetooth сензора в двата края на дефилето
(за измерване на скоростта)
1 камера (за класифицирано преброяване)

Процедурата по обществена поръчка се провежда
в момента
Системата следва да е въведена в експлоатация
през юли 2013



АМ
 

Хемус
АМ “Хемус” е разположена в Северна България
с приблизителна дължина от 420 км
До края на 2012 г. са завършени 150 км, в
строеж са още 17 км
Оставят за доизграждане около 250 км
Подготовката на доизграждането на АМ “Хемус”
ще бъде финансирана по ОП “Транспорт”.
Приблизителната стойност на подготвителните
дейности е 5,4 млн. лв. (без ДДС)



АМ
 

Хемус
Налични са предпроектни проучвания от 1992 и
2001 г., както и прогноза за трафика и анализ
разходи-ползи от 2011 г.
В началото на 2013 г. е обявена процедура за
актуализация на предпроектните проучвания
Подготвени са тръжни документи за изготвяне
на идеен проект и доклад по ОВОС
До края на 2013 г. ще бъдат стартирани
търговете за изготвяне на идеен проект, ОВОС
и предварителна археология



Предпроектни
 

проучвания
 

за
 

АМ
 

Хемус

Процедурата по обществена поръчка
приключи на 22.05.2013 г.
Няма подадени жалби
Очаква се подписване на договор през
юни
Срокът за изпълнение е 10 месеца
Избор на предпочитан вариант за трасе
след 4 месеца



Техническа
 

помощ

Консултант от JASPERS – ангажиран от
края на 2012 г., като оказва съдействие
при подготовката на АМ Струма – Лот 3 
и АМ Хемус
Консултант от ЕИБ – процедурата по
обществена поръчка е проведена и се
очаква подписване на договор до края
на юни 2013
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