
ОП “ТРАНСПОРТ”
ПРОЕКТ ЗА РАЗШИРЕНИЕ НА МЕТРОТО В СОФИЯ

Архитектурен проект на МС 10 ( Св.Наум)



ЕТАПИЕТАПИ НАНА ПРОЕКТАПРОЕКТА ЗАЗА РАЗШИРЕНИЕРАЗШИРЕНИЕ НАНА
МЕТРОТОМЕТРОТО ВВ СОФИЯСОФИЯ

-- ЕтапЕтап ІІ -- ВключваВключва централенцентрален участъкучастък отот ЛинияЛиния 2: 2: „„ПътенПътен
възелвъзел НадеждаНадежда ((МСМС 55--IIII) ) -- ЦентралнаЦентрална жж..пп. . гарагара -- плпл. . 
СветаСвета НеделяНеделя -- булбул. . ЧерниЧерни връхвръх”” ((МСМС 1111--IIII))

-- ЕтапЕтап ІІІІ -- ВключваВключва двадва лоталота: : ЛотЛот 1 1 -- участъкучастък отот ЛинияЛиния 2 2 
„„жж. . кк. . ОбеляОбеля -- жж. . кк. . НадеждаНадежда -- ПътенПътен възелвъзел НадеждаНадежда””; ; 
ЛотЛот 2 2 -- участъкучастък отот ЛинияЛиния 1 1 „„жж. . кк. . МладостМладост 1 1 -- МладостМладост 3 3 --
булбул. . ЦариградскоЦариградско шосешосе”” ((частчаст отот трасетотрасето „„МладостМладост --
ДружбаДружба -- ЛетищеЛетище””) ) 





ЕТАПЕТАП ІІ:: УЧАСТЪКУЧАСТЪК ““НАДЛЕЗНАДЛЕЗ НАДЕЖДАНАДЕЖДА -- ЦЕНТРАЛНАЦЕНТРАЛНА
жж..пп.  .  ГАРАГАРА -- плпл. . СВЕТАСВЕТА НЕДЕЛЯНЕДЕЛЯ -- булбул. . ЧЕРНИЧЕРНИ ВРЪХВРЪХ””

Процедури:
ОВОС, Регулации, Отчуждаване, Международни търгове - приключили 2007 – 2008 г.
Начало и въвеждане в експлоатация - начало - 2009 г./ 

пуск - есента на 2012 г.
Изготвяне на Апликационна форма и “Анализ ползи - разходи” - 2008 г.                
Одобрение от Европейската комисия - 21.09.2009 г.

Основен обхват на етапа:
- изпълнение на конструкциите и интериора на 7 метростанции; 
- изграждане на двупътни тунели на трасе с дължина 6,4 км; 
- полагане на релсов път и контактна релса с дължина 12,8 км; 
- 3 диспечерски СКАДА-системи за управление; 
- система за автоблокировка и регулиране на скоростта; 
- 7 тягово-понизителни ел. станции и съоръжения електроснабдяване; 
- влакова радиовръзка, диспечерски връзки, слаботокови, санитарно-технически и други системи;                        
Според спецификата на основните методи на строителство трасето на Етап І е разделено на две обособени
позиции:
1. Участък: “Пътен възел Надежда – Централна ж.п. гара – пл. Св. Неделя – бул. Патриарх Евтимий” -
дължина 3,8 км и 4 станции;
2. Участък: “Бул. Патриарх Евтимий – бул. Черни връх” - дължина 2,6 км и 3 станции.



ПланПлан ии надлъженнадлъжен профилпрофил нана
трасетотрасето отот ЕтапЕтап ІІ



Щитов метод за изграждане на
тунелите с механизирана тунелна
машина в участъка “Пътен възел
Надежда - Централна ж. п. гара –
пл. Света Неделя - бул. Патриарх
Евтимий” (МС 5-ІІ – МС 9-ІІ)

НовНов австрийскиавстрийски методметод ОткритОткрит способспособ ТраншеенТраншеен методметод

ТехнологичниТехнологични схемисхеми припри прилаганитеприлаганите методиметоди нана строителствостроителство нана ЕтапЕтап ІІ



НавлизанеНавлизане нана тунелнататунелната машинамашина
вв МСМС 55--ІІІІ ““МарияМария ЛуизаЛуиза””
вв квкв. . БанишораБанишора –– ІХІХ.2010 .2010 гг..

Пробив в МС 5-ІІ след изграждане на 440 м
тунел между стартовата шахта и МС 5-ІІ

Навлизане на ТПМ
в станция МС 5-ІІ



СкладСклад заза стоманобетоннистоманобетонни
сегментисегменти ии изпълненизпълнен тунелтунел сс

ТПМТПМ
VVІІ –– ХХ.2010 .2010 гг..

Общ вид на изпълнения тунел с
ТПМ между стартовата шахта и МС 5-ІІ ( 
изпълнено 440м тунел с вътр.диаметър 8,43м)

Произведени сегменти до 30.Х.2010 г. -
9 000 бр. от 14 500, т.е. 65 %  



СтроителствоСтроителство нана тунелатунела
подпод булбул. . ЧерниЧерни връхвръх попо
НовНов австрийскиавстрийски тунелентунелен

методметод ((НАТМНАТМ))

Изкопни работи и работа в забоя
(до 30.Х.2010 г. – 690 м от 760 м)

Схема за изпълнение на изкопните работи и
на първичната облицовка



Бетониране на релсов път
в тунели с дължина 2 х 980 м

ИзградениИзградени тунелитунели вв участъкаучастъка
МСМС 99--ІІІІ –– МСМС 1010--ІІІІ

VVІІІІІІ.2010 .2010 гг..

Общ вид на еднопътните тунели
(изпълнени 2 х 980 м)



ИзгражданеИзграждане МСМС 55--ІІІІ ии МСМС 66--ІІІІ
((ХХ. 2010 . 2010 гг.).)

Носеща конструкция на МС 5-ІІ
изпълнена на 75 %

Изпълнение на конструкцията
на МС 6-ІІ – изпълнена на 60 %



ИзгражданеИзграждане нана конструкциятаконструкцията
нана метростанцияметростанция ““ЛъвовЛъвов мостмост””

((МСМС 77--ІІІІ))

Изграждане на перонната част
(изпълнено 40 % )

Изграждане на подлезната част
към източния вход на МС 7-ІІ



СтроителствоСтроителство нана
МСМС ““СветаСвета НеделяНеделя”” ((MS MS 88--ІІІІ) ) ––

ІХІХ.2010 .2010 гг..

Археологически разкопки над
МС “Света Неделя” (МС 8-ІІ)

Стартова шахта за изграждане
на конструкцията на МС 8-ІІ
под археологическото ниво



ИзгражданеИзграждане нана метростанцияметростанция
МСМС 1010--ІІІІ –– ІХІХ.2010 .2010 гг..

МС 10-ІІ преди започване на
архитектурно-довършителните
работи на перона

Проект за архитектурно оформление
на МС 10-ІІ (изпълнени зидарии и
мазилки и подготвена метална скара
за окачения таван)



СтроителствоСтроителство нана МСМС 1111--ІІІІ
нана булбул. . ЧерниЧерни връхвръх попо

““МиланскиМилански методметод”” –– ІХІХ.2010 .2010 гг..

Вход в МС 11-ІІ от ул. Златен рог
“в груб строеж”

Изграждане на предварително напрегнатите
покривни плочи на МС 11-ІІ под бул. Черни
връх с напрягане от фирма “Фрейсине”



ПроцентноПроцентно физическофизическо ии финансовофинансово
изпълнениеизпълнение нана ЕтапЕтап ІІ къмкъм 30.30.ХХ.2010 .2010 гг..

46,8 46,8 %%( 51%( 51%--ХІІХІІ.2010).2010)
( ( попо графикграфик 46 % )46 % )ОБЩООБЩО ФИЗИЧЕСКОФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАЗА ЕТАПЕТАП ІІ

52,56 52,56 % % (54% (54% къмкъм
началотоначалото нана мм..ХІІХІІ.2010.2010гг))ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ НАНА ІІІІ--РАРА ОБОСОБЕНАОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

42,7 42,7 % % ( 47% ( 47% къмкъм
началотоначалото нана мм ХІІХІІ.2010.2010гг) ) ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ НАНА ІІ--ВАВА ОБОСОБЕНАОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯПОЗИЦИЯ

22 22 месецамесецаИЗМИНАЛИЗМИНАЛ СРОКСРОК ПОПО ДОГОВОРИТЕДОГОВОРИТЕ

ОТОТ ОБЩИЯОБЩИЯ ОБЕМОБЕМФИЗИЧЕСКОФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ

5,0 %5,0 %УДЪРЖАНАУДЪРЖАНА ГАРАНЦИЯГАРАНЦИЯ ЗАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ

83,36 %83,36 %ВЪЗСТАНОВЕНВЪЗСТАНОВЕН АВАНСАВАНС

33,30 % 33,30 % ОБЩООБЩО ВЕРИФИЦИРАНИВЕРИФИЦИРАНИ РАЗХОДИРАЗХОДИ

34,20 %34,20 %ВЕРИФИЦИРАНИВЕРИФИЦИРАНИ РАЗХОДИРАЗХОДИ -- ЕФРРЕФРР + + НСНС

40,00 %40,00 %РАЗПЛАТЕНИРАЗПЛАТЕНИ СТРОИТЕЛНОСТРОИТЕЛНО--МОНТАЖНИМОНТАЖНИ РАБОТИРАБОТИ

45,8745,87 %%ОБЩООБЩО ФИНАНСОВОФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ



ФинансовоФинансово изпълнениеизпълнение нана ЕтапЕтап ІІ , , вв тт..чч. . исканияискания заза
плащанеплащане къмкъм УОУО -- къмкъм 30.10.2010 30.10.2010 гг..

•• СтойностСтойност нана сключенитесключените договоридоговори -- 483 374 284,23 483 374 284,23 лвлв..
ФинансовиФинансови източнициизточници::

•• ЕФРРЕФРР -- 307 876 453,04 307 876 453,04 лвлв..
•• НФНФ -- 54 331 138,77 54 331 138,77 лвлв..
•• СъфинансиранеСъфинансиране СОСО -- 121 166 692,42 121 166 692,42 лвлв..
•• ИзпълненИзпълнен обемобем СМРСМР къмкъм 30.09.2010 30.09.2010 годгод.. -- 221221 708708 763,86 763,86 лвлв..
•• РазплатениРазплатени СМРСМР -- 193 761 639,73 193 761 639,73 лвлв..

ВВ тт..чч.:.:
•• АвансАванс -- 47 723 370,02 47 723 370,02 лвлв..
•• СтроителствоСтроителство -- 146 038 269,71 146 038 269,71 лвлв..
•• ПредстоящоПредстоящо разплащанеразплащане -- 6 867 139,34 6 867 139,34 лвлв..
•• ИзпълненоИзпълнено строителствостроителство мм. . октомвриоктомври ((проверявапроверява сесе)        )        -- 1010 770770 340,00 340,00 лвлв..

ВъзстановениВъзстановени ии удържаниудържани средствасредства::
•• ВъзстановенВъзстановен авансаванс -- 39 780 661,14 39 780 661,14 лвлв..
•• УдържанаУдържана гаранциягаранция заза изпълнениеизпълнение:: -- 10 309 644,79 10 309 644,79 лвлв..

ОсигурениОсигурени финансовифинансови средствасредства отот УОУО попо ИсканеИскане заза плащанеплащане отот БенефициентаБенефициента::
•• ОборотниОборотни средствасредства:: -- 36 220 759,18 36 220 759,18 лвлв..
•• ВерифицираниВерифицирани исканияискания:: -- 123123 882 668,90 882 668,90 лвлв..
•• ОбщоОбщо осигурениосигурени средствасредства къмкъм 3300.10.2010 .10.2010 годгод.. -- 160 103 428,08 160 103 428,08 лвлв..



ЕТАПЕТАП ІІІІ:: ЛЛОТОТ 1 1 –– УчастъкУчастък: : ““жж. . кк. . ОБЕЛЯОБЕЛЯ -- жж. . кк. . НАДЕЖДАНАДЕЖДА --
ПЪТЕНПЪТЕН ВЪЗЕЛВЪЗЕЛ НАДЕЖДАНАДЕЖДА””

Основни характеристики на участъка:
Обхват на участъка: Строителство, доставка и монтаж на оборудване и подвижен състав за
участък с дължина 4,2 км и 4 метростанции, от които 1,35 км открито; 2,85 км подземно; 
1 метростанция на естакада и 3 подземни; буферен паркинг под бул. Ломско шосе с 600 места; 
връзка с депо и разширение депо.
Начало: реконструкции инж. мрежи - 2009 – 2010 г., строителство трасе - ІІ.2010 г.; ел. 
механична част - ІІІ.2011 г.; въвеждане в експлоатация – есента на 2012 г.
Общ размер на инвестициите: строителство и оборудване - 121 млн. евро.

Проектна готовност и процедури:

- Изготвяне на Технически проект - 2008 – 2009 г.
- Доклад за ОВОС, Регулационен план и Отчуждаване - 2007 – 2008 г.
- Тръжни процедури: 
Архитектурно-строителна част - VІ – ХІІ.2009 г.;
Електромеханична част - ХІ.2010 г. – ІІІ.2011 г.

- Осигурено частично изпреварващо финансиране, чрез заем на СО от ЕИБ.
- “Апликационна форма” и “Анализ ползи - разходи” – внесени в УО на 1.ХІ.2010 г.



ПланПлан ии надлъженнадлъжен профилпрофил
нана трасетотрасето отот ЛотЛот 11

((участъкучастък ““жж. . кк. . ОбеляОбеля ––
НадлезНадлез НадеждаНадежда””))



ИзгражданеИзграждане нана тунелнитунелни
участъциучастъци отот трасетотрасето
попо булбул. . ЛомскоЛомско шосешосе ––

ІІV V –– VVІІ.2010 .2010 гг..

Изградени двупътни тунели по
открит способ до 30.Х.2010 г. -
950 м от 2 400 м

Изграждане на естакадния участък
между МС “Обеля” и МС 1-ІІ -
изпълнени 17 от 32 бр. опори



ИзгражданеИзграждане конструкциитеконструкциите
нана метростанцииметростанции МСМС 33--ІІІІ ии

МСМС 44--ІІІІ подпод булбул. . ЛомскоЛомско шосешосе --
VVІІІІ –– ІХІХ.2010 .2010 гг..

Изграждане конструкцията на МС 3-ІІ.
Изпълнени 60 % от работите.

Изграждане конструкцията на МС 4-ІІ. 
Изпълнени 40 % от работите.



ЕТАПЕТАП ІІІІ:: ЛЛОТОТ 22 -- УУчастъкчастък: : ““жж.. кк. . МЛАДОСТМЛАДОСТ 11 –– жж.. кк. . ММЛАДОСТЛАДОСТ 33 ––

булбул. . ЦАРИГРАДСКОЦАРИГРАДСКО ШОСЕШОСЕ””

Основни характеристики на участъка:
Обхват на участъка: Строителство, доставка и монтаж на оборудване и подвижен състав
за подземен участък с дължина 2,5 км, 2 метростанции и голям буферен паркинг под
бул. Цариградско шосе с 1 300 места.
Начало и край на строителството: ІІ.2009 – ІХ.2012 г.
Прогнозен размер на инвестициите: строителство и оборудване - 101 млн. евро.
Подвижен състав за Лот 1 и Лот 2  (обявен търг Х.2010 г. ) - 99 млн. евро.

Проектна готовност, процедури и начало на строителните работи:
- Изработване на Идеен проект по всички части - 2007 г.
- Тръжни процедури - 2008 г.
- Доклад за ОВОС, Регулационен план, Отчуждаване - 2007 - 2009 г.
- Осигурено частично финансиране, чрез заем на СО от ЕИБ.     
- “Апликационна форма” и “ Анализ ползи - разходи” – внесени в УО на
ОП “Транспорт” на 01.ХІ.2010 г.



ПланПлан ии надлъженнадлъжен профилпрофил нана
трасетотрасето отот ЛотЛот 22

((участъкучастък ““жж. . кк. . МладостМладост ––
булбул. . ЦариградскоЦариградско шосешосе””))



ИзгражданеИзграждане нана тунелитетунелите вв
участъкаучастъка ““жж. . кк. . МладостМладост 1 1 --
булбул. . ЦариградскоЦариградско шосешосе””

Строителство на еднопътни тунели
под бул. Ал. Сахаров. Изпълнени
около 65 % от работите.              

Строителство на двупътни тунели
по траншеен метод. Изпълнени
около 60 % от работите.



СтроителствоСтроителство нана МСМС 18 18 
((МладостМладост 3)  3)  -- VVІІІІ --ХХ..2010 2010 гг..

Проект за архитектурно
оформление на МС “Младост 3”

Изграждане конструкцията на
метростанция МС18 по открит способ. 
Изпълнени около 67 %.



46,00 %46,00 % ((попо графикграфик 42 42 %) %) 
( 51% ( 51% къмкъм месецмесец ХІІХІІ.2010.2010гг))

ЛотЛот 2 :2 :
жж. . кк. . МладостМладост -- булбул. . ЦариградскоЦариградско шосешосе""

47,00 % 47,00 % отот договориранитедоговорираните работиработи
(28 % (28 % отот общияобщия размерразмер нана инвестициитеинвестициите сс
подвижнияподвижния съставсъстав))
((попо графикграфик 38 % 38 % отот договоренитедоговорените работиработи ) ) 
( 52% ( 52% къмкъм началотоначалото нана мм..ХІІлХІІл20102010гг))

ЛотЛот 1:1:
""жж. . кк. . ОбеляОбеля –– ПътенПътен възелвъзел НадеждаНадежда""

РеалноРеално изпълнениеизпълнение ии предвиденопредвидено
изпълнениеизпълнение вв графицитеграфиците

додо 30.30.ХХ.2010 .2010 гг..

ФИЗИЧЕСКОФИЗИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕИЗПЪЛНЕНИЕ
НАНА ЕТАПЕТАП ІІІІ



ФинансиранеФинансиране вв млнмлн..евроевро попо
АпликационнаАпликационна формаформа

ОбщОбщ размерразмер нана инвестициитеинвестициите -- 322,817322,817
ФинасиранеФинасиране попо източнициизточници:                  :                  

ОПОП””ТранспортТранспорт”” :                                                          :                                                          -- 250,000 250,000 
млнмлн..евроевро
КохезионенКохезионен фондфонд -- 200,000 200,000 
НационаленНационален фондфонд -- 50,00050,000
СъфинансиранеСъфинансиране СофийскаСофийска общинаобщина / / заемзаем ЕИБЕИБ/    /    -- 72,21672,216

БенефициентБенефициент-- ДДСДДС //недопустимнедопустим разходразход/                  /                  -- 63,080 63,080 



ПрогнозниПрогнозни паричнипарични потоципотоци
заза ЛотЛот 1 1 ии ЛотЛот 2 2 отот ЕтапЕтап ІІІІ –– СМРСМР ии МиСМиС //ЕлЕл..механичномеханично
оборудванеоборудване, , системисистеми заза управлениеуправление ии функциониранефункциониране ии
подвиженподвижен съставсъстав//

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
УчастъкУчастък / / ЛотЛот // ОбщоОбщо ПоПо годинигодини

2009     2010     2011   2009     2010     2011   2012     20132012     2013

ЛотЛот 1: 1: ““жж..кк..ОбеляОбеля--жж..кк..НадеждаНадежда--
ПътенПътен възелвъзел НадеждаНадежда”” 187,99      5,98     34,98    60,63    67,95    18,45           187,99      5,98     34,98    60,63    67,95    18,45           

ЛотЛот 2: 2: ““жж..кк..МладостМладост ІІ--
жж..кк..МладостМладост ІІІІІІ-- булбул..ЦариградскоЦариградско шосешосе 134,83    20,79    28,58   37,12    35,47   12,86134,83    20,79    28,58   37,12    35,47   12,86



ФинансовоФинансово изпълнениеизпълнение нана ЕтапЕтап ІІІІ отот проектапроекта къмкъм 31.10.2010 31.10.2010 гг..



-- БройБрой превозванипревозвани пътниципътници --наднад 40400 0 хилхил. . пътникапътника дневнодневно
-- ВисокаВисока превознапревозна способностспособност -- 50 50 хилхил. . пътникапътника//часчас
-- ВисокаВисока скоростскорост нана пътуванепътуване -- додо 80 80 кмкм//чч..
-- ВремеВреме нана пътуванепътуване додо центърацентъра нана градаграда -- 1010--12 12 минмин..
-- ДялДял вв систематасистемата нана гргр..транспорттранспорт -- 38%38%
-- НамалениеНамаление нана трафикатрафика -- 30%30%
-- НамалениеНамаление нана ПТППТП -- 18 % 18 % 
-- НамалениеНамаление нана парниковитепарниковите газовегазове -- 70,5 70,5 хилхил..тонатона годгод..
-- НамалениеНамаление нана нивотонивото нана шумашума вв градаграда -- 1515--20 %20 %
-- СпестеноСпестено времевреме нана гражданитегражданите нана СофияСофия -- 130130хилхил..часачаса дневнодневно
-- ГодишенГодишен прякпряк ии косвенкосвен икономическиикономически ефектефект-- 42 42 млнмлн..евроевро

Обществени ползи от завършването
на Етап І и Етап ІІ от Проекта за разширение

на метрото в София



ВВ/ / ПодготовкаПодготовка нана инвестиционенинвестиционен проектпроект заза третитрети
метродиаметърметродиаметър нана метротометрото вв СофияСофия ““квкв..КняжевоКняжево--ЦГЧЦГЧ

булбул..БотевградскоБотевградско шосешосе””

ДължинаДължина нана трасетотрасето –– 21 21 кмкм сс 23 23 станциистанции..
ОткритаОткрита частчаст-- околооколо 75%, 75%, подземнаподземна--околооколо 25%25%
КапацитетКапацитет –– съизмеримсъизмерим сс тозитози нана класическотокласическото метрометро..
ОборудванеОборудване –– катокато класическотокласическото метрометро сс допълнителнидопълнителни системисистеми заза
управлениеуправление ии функциониранефункциониране. . 
ОбхватОбхват нана проектапроекта: : ЦялостноЦялостно транспортнотранспортно проучванепроучване, , разработванеразработване нана

конкурентниконкурентни вариантиварианти заза трасетрасе ии параметрипараметри нана трасетотрасето вв зависимостзависимост отот
резултатитерезултатите отот транспортнототранспортното проучванепроучване, , идеенидеен проектпроект попо всичкивсички
специалностиспециалности, , анализанализ ползиползи ии разходиразходи ии АпликационнаАпликационна формаформа заза
кандидатстванекандидатстване заза финансиранефинансиране, , материалиматериали заза ОВОСОВОС, , тръжнатръжна документациядокументация
заза изборизбор нана изпълнителизпълнител..

ФинансиранеФинансиране –– ТехническаТехническа помощпомощ нана ОПОП””ТранспортТранспорт””
СтатусСтатус: : ПроведенаПроведена тръжнатръжна процедурапроцедура заза изборизбор нана изпълнителизпълнител ии подписанподписан

договордоговор заза изпълнениеизпълнение. . ПодписанПодписан договордоговор междумежду УОУО нана ОПОП””ТранспортТранспорт”” ии
БинефициентаБинефициента..

НачалоНачало нана изпълнениеизпълнение-- НоемвриНоември 20102010гг, , КрайКрай –– средатасредата нана 2012 2012 годгод..



БЛАГОДАРЯ ЗА
ВНИМАНИЕТО!

д-р, инж. Ст. Братоев
Meтрополитен ЕАД
София ХІ. 2010



ФинансовиФинансови показателипоказатели попо АФАФ


