
                                                              До проектантския екип 
                                                             на трети метродиаметър 

рага“ 

 

                                                             от „Метропроект ПМ О Л Б А   З А   И Н Ф О Р М А Ц И Я 
 

от Гражданска Интернет Инициатива 
„Спаси метрото“, относно предложеното от инициативата 

изменение на трасето на трети метродиаметър  
в частта си от ул. Кюстендил до ул. Монтевидео. 

 

Уважаеми дами и господа, 
 

 С оглед заданието на обществената поръчка: " Изготвяне на инвестиционен проект за 
трети метродиаметър в София по направление - Княжево - Централна Градска Част - 
Ботевградско шосе, във вариант за леко метро", съобразявайки се с решение на Експертния 
съвет към ДАГ за избор на трасе от 30.10.2011 г. С оглед проведен разговор с главния архитект 
на София - г-н Петър Диков, ГИИ "Спаси метрото" изразява молба за предоставяне на 
информация, относно себестойността на следа на диаметъра, с променено трасе в участъка от 
ул. Кюстендил до ул. Монтевидео със следните характеристики: 

• Трасето да преминава по следните улици и булеварди: ул. Кюстендил, ул. Дойран, ул. 
Ген. Стефан Тошев, ул. Тодор Каблешков, бул. Овча Купел, бъдещият пробив, свързващ 
бул. Овча Купел, в района на кръстовището му с ул. Любляна, с ул. Монтевидео, в 
района на кръстовището й с ул. 761. Пробивът преминава южно от парк „Бузема“, 
западно от блокове с №№ 3, 2 и 1 и северно от съществуващия бетонов възел в близост 
до ул. Монтевидео. Нагледно, трасето може да бъде видяно на карта с регулация на 
сайта на GIS-Sofia на адрес (http://ims.gis-sofia.bg:8080/JisofMap/jspMap.jsp#);  

• Трасето следва да бъде прокопано по следните методи: 
- От ул. Кюстендил до кръстовището на ул. Дойран и бул. Гоце Делчев – посредством 

ТПМ (къртица) – явяващ се край на прокопавания участък от моста „Чавдар“ през 
Централна градска част до гореспоменатото кръстовище; 

- От кръстовището на ул. Дойран и бул. Гоце Делчев до кръстовището на бул. Цар 
Борис ІІІ и бул. Овча Купел – по открит способ, като конфликтните точки 
(преминавания под реки) могат да се използват и други способи (подобно на 
използваните методи за строителството на втория метродиаметър по бул. Ломско 
шосе и преминаването на трасето под река Суходолска); 

- Кръстовището на бул. Цар Борис и бул. Овча Купел да се изпълни на два етапа по 
топ-даун метод, като последователно се затварят за движение двете половини от 
него (подобно на строителството на втория метродиаметър при кръстовището на 
бул. Патриарх Евтимий и бул. Витоша); 

- От кръстовището на бул. Цар Борис ІІІ и бул. Овча Купел до ул. Монтевидео трасето 
да се разположи на естакада, като по гореспоменатия пробив и по бул. Овча Купел 
се разположи по средата между двете пътни платна; 

• На трасето да са разположени следните станции: 
- На ул. Дойран – от кръстовището й с бул. Гоце Делчев на югозапад по нея. Тази 

станция се явява и изходен котлован за ТПМ – станцията да е подземна;  

http://ims.gis-sofia.bg:8080/JisofMap/jspMap.jsp
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- На ул. Ген. Стефан Тошев - от кръстовището с ул. Ладога при блок № 209 до 
кръстовището с ул. Света Марина – станцията да е подземна; 

- На бул. Овча Купел – от края на кръстовището с бул. Цар Борис ІІІ на северозапад по 
булеварда – станцията да е подземна; 

- На пробивът между бул. Овча Купел и ул. Монтевидео, южно от Парк „Бузема“, 
между кръстовището с ул. Маньово бърдо и ул. Бойчо Огнянов – станцията да е на 
естакадата, изпълнена с лека конструкция; 

- На кръстовището на ул. Монтевидео и ул. 761, планирано в ОУП като кръгово – 
надземно в самото кръгово, подобно на строящата се в момента метростанция от 
втория метродиаметър на бул. Ломско шосе и ул. Остров – станцията да е на 
естакадата, изпълнена с лека конструкция; 

• Минимални криви в участъка – 300 метра. При необходимост, някои от станциите могат 
също да са в криви до 800 метра, само при условие, че така не се увеличава значително 
себестойността им, но се подобряват експлоатационните параметри на трасето. 

• Да се заложи подземен паркинг с поне 800 места в района на метростанцията на бул. 
Овча Купел с връзка с нея, ситуиран под автогара „Запад“ („Овча Купел“) и/или паркът, 
източно от нея; 

• Останалите параметри на цялата следа на третия метродиаметър в другите 
неразгледани участъци съвпадат с приетите от Експертния съвет. 

 
Мотиви в полза на предлаганото от нас трасе 
 

• В зоната на обслужване попадат 277 834 души – с близо 17 хиляди повече от приетия 
вариант на Експертния съвет - 261 023. Живущите са изчислени на базата от данни по 
контролни райони от Преброяването през 2001 г. и използването на GIS софтуер. 

• Обслужва пряко автогара „Овча Купел“, увеличавайки интермодалността на трасето; 

• Между бул. Братя Бъкстон и ул. Любляна трасето се движи по бъдещия ринг от 
булеварди – Асен Йорданов – Г.М.Димитров – Филип Кутев – Тодор Каблешков – 
Никола Мушанов. Ринг, привличащ много повече трафик от ринг от ул. Житница – бул. 
Гоце Делчев – бул. Н.Вапцаров, който дори не е предвиден за завършване (трябва да се 
прокопае тунел под Южния парк), за разлика от предходния. По ринга е предвиден и 
скоростен транспорт, връзката с който допълнително ще натоварва следата на 
диаметъра там; 

• Обслужва и кв. Овча купел, който има сериозен потенциал за развитие, за разлика от 
вече урбанизираните територии в жилищния комплекс. С предлаганото от нас трасе 
високото застрояване по бул. Президент Линкълн остава в пешеходна достъпност; 

• Обслужва без нуждата от довозване жк Борово, жк Красно село, част от жк Бъкстон и 
част от кв. Манастирски ливади – запад, който претърпя значително застрояване и 
уплътняване през последните години; 

• Дава възможност за цялостна реорганизация на електротранспорта и интегрирането му 
като довозващ към диаметъра, особено в частта на тролейбусния, тъй като елиминира 
изцяло съществуващото трасе на ТБ 2 и 9 от центъра до жк Борово. В приетия вариант 
трябва трасето да остане за довозване на гореспоменатите квартали, като в повече от 
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половината си трябва да се дублира с метрото (от ул. Кюстендил до кръстовището на 
бул. България и бул. Акад. Иван Евст. Гешов и от кръстовището на бул. Г.Софийски и ул. 
Райко Жинзифов до центъра); 

• Увеличава се ефективността като цяло на трасето, което би дало възможност за 
получаване на по-голям процент финансиране от структурните фондове на ЕС, тъй като 
едно от основните изисквания за финансиране е ефективността на проекта, в 
съответствие с целите на Оперативна програма „Транспорт“, една от които е да се 
развият ефективни алтернативи на автомобилния транспорт (За справка: стр. 102 – 104 
(Операция 2: Развитие на мултимодална мобилност за пътниците в София) от пълния 
текст на ОП „Транспорт“); 

• Единствено с трасе по ул. Каблешков и бул. Н.Мушанов има възможност за изграждане 
на голям подземен паркинг в района на автогара Овча Купел, който да обслужва 
трафикът, влизащ по бул. Цар Борис ІІІ в София, подобно на строящия се голям 
подземен паркинг под бул. Цариградско шосе. Такова строителство ще е невъзможно с 
трасе по ул. Кюстендил и ул. Житница.; 

• Намалява с 610 метра участъкът, прокопаван от ТПМ, който е най-скъп за изпълнение. 
 
Сравнителна характеристика между предлаганото от нас трасе и трасето от Експертния съвет 
 

М Е Т О Д Вариант от Експ. съвет Предложение 
ТПМ (къртица) 7 120 м. (44,58%) 6 510 м. (38,95%) 
Естакади 6 888 м. (43,13%) 6 724 м. (40,23%) 
Открит + топ-даун и други - 1 812 м. (10,84%) 
Плитко подземно по открит сп. 1234 м. (7,73 %) 940 м. (5,62%) 
Наземно + подземно премин. 729 м. (4,56 %) 729 м. (4,36%) 
О Б Щ О 15 971 м. (100%) 16 715 м. (100%) 
 
 ГИИ „Спаси метрото“ , в резултат на ограничените финансови възможности за 
финансиране, разработи настоящото предложение, за да бъдат удовлетворени максимално 
всички изисквания към проекта както от проектантите, така и от ползвателите му – гражданите 
и гостите на София. Ние вярваме, че с повишаване на ефективността на проекта, ще се увеличи 
и процентното съфинансиране от страна на ЕС. 

Вярваме, че настоящето предложение ще бъде разгледано обстойно, за да не остане 
повод за съмнение за необосновано приоретизиране на определено трасе. 

Прилагаме и две схеми, за онагледяване на гореизложеното. 
Отговор, както и допълнителни въпроси можете да ни изпратите на 

info@spasimetroto.org 
 
 
17.11.2011 г.                                                                                                                                       С уважение, 
София                                                                                                                                            Гергин Борисов 
                                                                                                                                                             Борис Бонев 
                                                                                                                                                          Виктор Чаушев 
                                                                                                     (Администратори на ГИИ „Спаси метрото“) 

mailto:info@spasimetroto.org
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