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ГЕНЕРАЛНА  СХЕМА  НА  СОФИЙСКОТО  МЕТРО / 1972 г  

 Бр. линии - 3;

 Осн.   дължина – 54 км;

 Периферни отклонения –

19 км;

 Диаметрална схема;

 Бр. станции по осн.  

схема – 47;

 Заложение – подземно.  

В периферията –

открито; 

СОФИЙСКОТО МЕТРО 

Е  ОБЯВЕНО ЗА ОБЕКТ 

ОТ НАЦИОНАЛНО 

ЗНАЧЕНИЕ



ЗНАЧЕНИЕ  НА  МЕТРОТО  ЗА  СОФИЯ   

В момента  Софийското метро  

има:

- 11 км  дължина;

- 13  действащи станции; 

Превозва 

- 200 хил. пътника дневно;

В края на  2012  се очаква  

нарастване :

- дължината - на   32 км;

- метростанции – 24 бр ;

- 450 хил. пътника дневно; 

ПОЛОЖИТЕЛНИЯТ  ЕФЕКТ   ЗА   ГРАДА  В  КРАЯ  НА  2012 :

- спестено време за пътуване  над 150 хил. часа дневно;

- намаляване на трафика  с около  25 %;

- намаляване на вредните газове  с над 75 хил. тона годишно;

- намаление на ПТП  с  18 %;



РОЛЯТА  НА  ОБЩИНАТА  ЗА  МЕТРОТО  

Източници  на финансиране :

□ общински  бюджет 

□ държавен  бюджет

□ заеми от междунар.  банки 

□ европейски  програми

СТОЛИЧНА  ОБЩИНА  ОСЪЩЕСТВЯВА  ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС 

ПО  РАЗВИТИЕТО  И   ЕКСПЛОАТАЦИЯТА  НА   МЕТРОТО   ЧРЕЗ  

ПРЕДПРИЯТИЕТО   СИ   “ Метрополитен “  ЕАД 

Функции  на  “ Метрополитен “ ЕАД : 

 Контрол на проектирането, строителството, поддържането и 

експлоатацията на метрото;

 Обезпечаване на финансирането;

 Провеждане на тръжни процедури;  



ПРОЕКТ  “ РАЗШИРЕНИЕ  НА   II - ри  МД ”       2008 - 2012

Лозенец

Св. 

Наум



ОБЕДИНЕНИЕ   “Метро Трейс”   ИЗПЪЛНЯВА 

УЧАСТЪКА  от  МС9  “ НДК “   до   МС11  “ Лозенец ” 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :                  Ст. община  чрез “ Метрополитен “ ЕАД 

ПАРАМЕТРИ  НА  ПРОЕКТА

Дължина на у-ка: 2.5 км;

Срок на изпълнение: 45 месеца ( 1.12.2008 – 31.08.2012);

Форма на възлагане: строителство  с  инженеринг  по 

предоставен  Идеен  проект;

Изисквания по условията на договора: 

 Разработка на точен работен проект;

 Минимални  затруднения на  трафика;  



УЧАСТЪКЪТ   от   МС9  “ НДК “   до    МС11 “ Лозенец ” 

ХАРАКТЕРИСТИКА  НА  СРЕДАТА

1. Основни градски  булеварди с интензивен трафик : 

“П. Евтимий”, “Витоша”,  “Черни връх”.

2. Преминаване под  възлови кръстовища с изключително

интензивен трафик,  който  не  може  да бъде пренасочен :  

- “П. Евтимий” и “Витоша”,  

- кръстовището при хотел “Хемус”.

3.  Наличие на високи стари сгради в лошо състояние в близост 

до трасето по бул. Витоша”.

4.  Голям обем  работа по изместване и реконструкция на 

подземни  комуникации  в зоната на НДК и  по бул. Черни връх, 

неотразени в ИП .



СИТУАЦИЯ  : 

МС9 “ НДК “   до  МС11 “ Лозенец ” – I част

Бул. Витоша
Бул. П.Евтимий

следва IIч.



СИТУАЦИЯ  : 

МС9 “ НДК “   до  МС11 “ Лозенец ” – II част

(3)

Край на частично 

изграден у-к (80 г)

(5)

(4)

(4)

Стартова площадка за  

тунела по НАТМ

Бул. Ч.Връх Бул. Арсеналски

Ул.  Св. Наум

следва III ч.



СИТУАЦИЯ  : 

МС9 “ НДК “   до  МС11 “ Лозенец ” – III част

Бул. Д.Баучер

Бул. Черни връх



1 – ва  ЗАДАЧА  НА  ЕКИПА   НА   “ Метро Трейс ”  : 

ПОДГОТОВКА  НА  МЕНИДЖЪРСКИТЕ   ЕКИПИ  ЗА    

КООРДИНИРАНО  УПРАВЛЕНИЕ  НА  ПРОЕКТА

На етап  подготвителна фаза в   обединение    “МЕТРО  ТРЕЙС”   е  
сформиран   компетентен  ръководен екип  за управление  на    
проекта  със  задачи:

1. дефиниране  на   общата  стратегия;   

2.  координация   между   участниците  - изпълнители, 

подизпълнители,   консултанти  и  доставчици;

3.  управление на  проектирането  и  строителството;

4.  управление на комуникациите;

УПРАВЛЕНИЕТО  НА  ЕДИН ПРОЕКТ  ИМА   КАТО  ОСНОВНА   ЦЕЛ :

□ Спазване на срока  за изпълнение;

□ Намаляване на разходите  спрямо  обявената цена;

□ Точно изпълнение  на проекта   и  на   техническата песификация;

□ Избягване  или  минимизиране на  евентуални  рискове.



ОБЕДИНЕНИЕ   “Метро Трейс”   

РАЗПОЛАГА  С   МЕНИДЖЪРСКИ  ЕКИПИ,  КОИТО :

 Управляват целия процес по 

организацията и изпълнението 

на цялата палитра от дейности;  

 Ежедневно решават  проблеми,  

свързани със строителството; 

 Ръководят разработването на  

работни проекти, съобразени с 

даденостите на средата,  
ситуацията  и  други фактори;



2-ра  ЗАДАЧА  НА  ЕКИПА НА   “Метро Трейс”  :

- ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  ОБЕМА  НА  ДОПЪЛНИТЕЛНОТО  ПРОЕКТИРАНЕ;

- ИЗГОТВЯНЕ НА  РАБОТНИ  ПРОЕКТИ В Т.Ч. ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ  

НА  КОНСТРУКТИВНИТЕ  РЕШЕНИЯ  ОТ  ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ; 

- ОРГАНИЗАЦИЯ  И  РЪКОВОДСТВО   НА  СТРОИТЕЛСТВОТО;

ПРОВЕДЕНИ  ДЕТАЙЛНИ  ПРОУЧВАНИЯ  : 

□ местоположението на обекта,

□ степента на застрояване, 

□ наличие на археологически находки,

□ геоложки условия,

□ трасета на съществуващи  комуникационни мрежи, 

□ натовареността  на  пътните  артерии  и кръстовищата

ПОДХОД   ПРИ   РЕШЕНИЕ   НА  ОРГАНИЗАЦИЯТА:  

1.  Разпадане на технологични зони  по  начин, който  да  осигурява постоянен 
пропускателен режим на булевардите и кръстовищата;

2.  Избор на  най-подходящата технология за условията на зоната;

3.  Оптимизация на броя на технологичните зони;

4.  Определяне на последователността на усвояване на всяка зона;



ТЕХНОЛОГИЧНИ  ЗОНИ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  ИЗПЪЛНЕНИЕТО       

(1) (2)      (3)       (4)        (5)      (6)(7)  
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(1) Къс  тунелен  участък   под  бул. Витоша    – 60 м ;

(2) МС9   “НДК” ( частично изградена 80-те г. ) - 266 м  вкл. 114 м перон;

(3) Тунелен участък  от  МС9  до  МС10  ( изграден 80-те години ) – 964 м;

(4) МС10 “ Св.  Наум “ ( частично изградена 80-те г. ) – 260 м  вкл. 100 м перон;

(5) Тунелен участък   МС10 - МС11    - 820 м;

(6) Оборудване и Архитектура  МС11  и бретел – станция  190 м ,

прилежащ  тунел 276 м, паркинг на 2 нива;  

(7) Изместване на инженерна инфраструктура при  МС11;

ВСЕКИ  ПОДОБЕКТ  ( ЗОНА )   ИМА ОПРЕДЕЛЕН   МЕТОД   НА  

ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА   СМР,   СЪОБРАЗНО  УСЛОВИЯТА   

У-к  на  “Метро Трейс”

Подобекти:



РЕШЕНИЯ   ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  В  ЗОНАТА   “НДК”    

- подобект   (1) – ТУНЕЛНА ЧАСТ ПОД бул. Витоша

- подобект   (2) – МС9  “НДК” / Северен  вестибюл /

ТЕХНОЛОГИЯ   ПО  ИДЕЙНИЯ  ПРОЕКТ :

- Тунелна част (подобект 1) –
по Милано метод с голямо
заложение на плочата;

- Пешеходният тунел под    
кръстовището(подобект 21) -
открит  котлован без укрепване;

- МС9 /Северен вестибюл/
(подобекти –22 и 23 )  Милански
метод  (до кота вестибюл) 
и   открит котлован  без
укрепване (за конструкцията 
над  кота  вестибюл );

НЕДОСТАТЪЦИ   

ПРЕЗ   ЦЯЛОТО   ВРЕМЕ   НА   СТРОИТЕЛСТВОТО: 
- СТРОИТЕЛНАТА   ПЛОЩАДКА ОСТАВА В  МАКСИМАЛЕН   РАЗМЕР, 
- БУЛ. ВИТОША  ОСТАВА   ЗАТВОРЕН ЗА ДВИЖЕНИЕ И ПЕШЕХОДЦИ, 
- БУЛ. П.ЕВТИМИЙ  Е  С  ЧАСТИЧНА ПРОПУСКАТЕЛНА   ВЪЗМОЖНОСТ ;

(1)

(21) (22)
(23)



РЕШЕНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ   В  ЗОНАТА   “НДК” 

- подобект   (1) – ТУНЕЛНА ЧАСТ ПОД   бул. Витоша

- подобект   (2) – МС9  “НДК”  /СЕВЕРЕН  ВЕСТИБЮЛ/

РЕШЕНИЕ  НА  ИНЖЕНЕРНИЯ  ЕКИП  В  РАБОТНИЯ ПРОЕКТ : 

- Тунелна част (подобект 1) – Милано метод с увеличена  вътрешна 

светла   височина;

- Пешеходният тунел  под кръстовището (Блок 1)  по милански метод;

- МС9 /Северен  вестибюл/ – открит котлован  с  укрепване 

с  шлицови  стени и анкери ( два блока  - ляво и дясно платно); 

ПРЕДИМСТВА 

1. Възстановяване на функционирането на бул. Витоша и бул. 

П.Евтимий  в рекордно кратки срокове;

2.  Възможност за устройване на временна рампа за земните маси 

от изкопите под милано-плочите. В резултат - ускоряване 

сроковете  в участъците по Милано-метода;

3.  Минимизация на притока на подпочвените води и по-сигурна 

работа на хидроизолацията,  благодарение на шлицовите стени;



ПОДОБЕКТИ  (1)(21) - МИЛАНСКИ СПОСОБ  

Изкоп под милано - плоча под кръстовището 

на  бул. Витоша и бул. П.Евтимий



ПОДОБЕКТИ  22 и 23 - ОТКРИТ СПОСОБ  С  УКРЕПЕН  КОТЛОВАН

Открит способ с вертикално 
укрепване на стените



МС9  НДК - проект вътрешно оформление  и  интериор



РЕШЕНИЯ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ   НА  ПОДОБЕКТИ  

- (4)  РАЗШИРЕНИЕ  НА  МС10   “Св. Наум”       

- (5)  ТУНЕЛ  ПОД  бул.  “Черни  връх”  СЛЕД  МС10

НЕДОСТАТЪК 

ПРЕЗ ЦЯЛОТО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО:   

- БУЛ. “ЧЕРНИ ВРЪХ “ ОСТАВА   ЗАТВОРЕН  ЗА  ДВИЖЕНИЕТО   
- ДВИЖЕНИЕТО СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПО  БУЛ. АРСЕНАЛСКИ

ТЕХНОЛОГИЯ  ПО  ИДЕЕН  ПРОЕКТ:

Комбинация от  Милански метод  и 

открит  котлован  без  укрепване

(4)
(5)

бул.  ЧЕРНИ ВРЪХ  

Тунел – открит способ

Стартова площадка -
Открит & Милано

Тунел - НАМ



РЕШЕНИЯ   ЗА   ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОДОБЕКТИ  

- (4)  РАЗШИРЕНИЕ   НА   МС10  “Св. Наум”       

- (5)  ТУНЕЛ ПОД бул. “Черни  връх”

РЕШЕНИЕ  НА  ИНЖЕНЕРНИЯ  ЕКИП  В  РАБОТНИЯ ПРОЕКТ : 

- Разширението на  МС10 – открит метод на изпълнение с  укрепен         
котлован с  шлицови  стени,  етапно, на  5  последователни  блока;  

- Тунелът – комбинация от:    

● Къс тунел  ( 75 м ) - открит способ  с укрепване  на  4 етапа (блока);

● Стартова  площадка   – Открит способ с укрепване  ( 25 м );

● Тунел - Милано-метод (75 м) & Нов АТМ ( 720 м) ;

ПРЕДИМСТВА: 

1.  Кръстовището пред  х-л Хемус  и  бул. “Черни връх”  остават

открити  за   движението през целия период на строителството. 

2.  Двата подобекта се изпълняват едновременно, което съкращава 

срокът за изпълнение на проекта. 



ПОДОБЕКТ  (5)  - ТУНЕЛ  ПОД  бул.  “Черни  връх”

Къс  тунел  след  МС10  за  отдалечаване  на  стартовата  площадка -

ПЛАН  ШЛИЦОВИ  СТЕНИ  



ПОДОБЕКТ  (5)  - ТУНЕЛ  ПОД  бул.  “Черни  връх”



НОВ  АВСТРИЙСКИ  ТУНЕЛЕН  МЕТОД  (НАТМ)

Армировъчни  мрежи   за вторична облицовка  
върху изпълнена  хидроизолация 

1. Изкоп на малки стъпки за 
избягване свличането на земния 
масив;

2. Първична облицовка:  укрепване с 
анкери , армоферми, мрежи и 
пръскан бетон;

3. Хидроизолация;

4. Вторична облицовка: пръскан 
бетон с мрежи или  
стоманобетон, излят с помощта 
на кофраж;



МС 10  “ Св. Наум “    В   ПРОЦЕС   НА   ИЗГРАЖДАНЕ  

Изпълнение на:

- окачени тавани,

- облицовка от гранити

и гранитогреси на:

.  стените,  

.  под  перон,   

.  под вестибюли;



МС10   “ Св. Наум “  - ПРОЕКТ  ВЪТРЕШНО ОФОРМЛЕНИЕ



УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТ  - ПОЛЕЗНИ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

1.  Ключовият  момент  при управлението на проекта  е  разпадането 

на  ОБЕКТА   на части  (подобекти) по  технологичен принцип ; 

2.  Изборът  на  вариант  на  технологичното решение  става  след   

провеждане на икономическо  сравнение,   многофакторен  

анализ  и   анализ на риска;

3.  При  сложни обекти   и   големия интерес на обществото   

управлението се осъществява по всички направления  и  в 

реално време: 

• Интегритет; 

• Обхват на обекта;

• Времето за изпълнение; 

• Управление на цената; 

• Управление на качеството; 

• Човешки  ресурси; 

• Управление на комуникацията в обекта;

• Управление на риска; 

• Снабдяване;



УПРАВЛЕНИЕ  НА ПРОЕКТ  - ПОЛЕЗНИ  ЗАКЛЮЧЕНИЯ

4. Конструктивните  и технологичните   решения  са  подчинени на 
изискванията на Възложителя:

- ИЗГОТВЯНЕ   НА   РАБОТЕН  ПРОЕКТ;

- СТРОИТЕЛСТВО  БЕЗ  ДА СЕ  ЗАТРУДНЯВА  ТРАФИКА  И,

ОСОБЕНО,  ОБЩЕСТВЕНИЯ  ТРАНСПОРТ;

5.  “ СТРОИТЕЛСТВО  С  ИНЖЕНЕРИНГ “  е целесъобразна форма на 
възлагане  при  сложни  проекти  и/или  наличие на условия  за 
прилагане на нови технологии.

6.  Управлението на  голям  проект  в сложна  среда  изисква добре 
подготвен МЕНИДЖЪРСКИ  ЕКИП.  

КРАЙ

ФЕВРУАРИ , 2012


