
Приложение 1 

Резюме и кратка история на Гражданска Интернет Инициатива 

„Спаси метрото” 
 

Гражданска Интернет Инициатива „Спаси метрото“ е неправителствена 

организация с идеална цел и бе създадена като формално обединение. Целта на 

инициативата е да се противопостави на плановете на Столична Община и 

„Метрополитен“ ЕАД, Проектът за проектиране и изграждане на Трети метро 

диаметър в София да се преработи от класическо метро и да се изпълни като скоростен 

наземен трамвай със занижени параметри и неадекватно трасиране през централната 

градска част. 

Инициативата е основана от Гергин Борисов – студент по информационни 

технологии, уеб и графичен дизайнер и Борис Бонев – студент по икономика. Подкрепена 

е от широка база метро-любители в най-големите форуми за градоустройство и 

транспортна инфраструктура в България: www.forum.gtsofia.info и българската секция 

на най-значимия  световен форум за инфраструктура и градоустройство – 

www.skyscrapercity.com.  

Инициативата участва активно в процеса на избор на вариант за трасе и профил на 

Трети метро диаметър, като на последния Експертен съвет, провел се на 26.10.2011 г. 

изнесе пред членовете му презентация на своя проект за следа в югозападна София.  

Към настоящия момент, инициативата е посредник между „Метроплитен“ ЕАД и 

гражданското общество по въпросите, свързани с достъпността на метрото, 

неговото проектиране, заложение и интеграция в цялостната транспортна схема на 

града. 

От създаването си досега „Спаси метрото“ е описвала и предлагала общо три 

варианта за трасиране на метрото (схеми в Приложение 2). Последните две бяха 

представени на Експертния съвет, състоял се на 28.10.2011г. и на база разработката на 

Инициативата се оформи и гласът на Съвета. 

http://www.forum.gtsofia.info/
http://www.skyscrapercity.com/


Приложение 2  

Отпаднало предложение – жк. Левски – бул. Ботевградско шосе – гара Подуяне – паметника Левски – СУ – НДК 

– пл. Петте кьошета – бул. Прага – ул. Георги Софийски – бул. Цар Борис III – бул. Никола Петков – ул. 

Монтевидео 

 

Легенда: 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метротанция, строен по открит и/или Милански метод; 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метростанция, строен по TBM метод и/или нов автрийски метод; 

  Наземно трасе/Наземна метростанция; 

  Естакадно трасе/Мостова метростанция. 



Отпаднало предложение – жк. Левски – бул. Владимир Вазов паметника Левски – СУ – НДК – пл. Петте кьошета 

– бул. Прага – ул. Георги Софийски – бул. Цар Борис III – бул. Овча купел – ул. Буземска – трасе на Западна 

тангента на Овча купел – ул. Централна – жп. линия София – Кулата  

 

Легенда: 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метротанция, строен по открит и/или Милански метод; 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метростанция, строен по TBM метод и/или нов автрийски метод; 

  Наземно трасе/Наземна метростанция; 

  Естакадно трасе/Мостова метростанция. 



Окончателно предложение – жк. Левски – бул. Владимир Вазов – бул. Евлоги и Христо Георгиеви – пл. Орлов 

мост – НДК – пл. Петте кьошета – бул. Прага – ул. Георги Софийски – бул. България ул. Дойран – ул. Стефан 

Тошев – ул. Тодор Каблешков  – бул. Овча купел – ул. Буземска – трасе на Западна тангента на Овча купел – ул. 

Централна – жп. линия София – Кулата 

Легенда: 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метротанция, строен по открит и/или Милански метод; 

  Подземно трасе с тунел/Подземна метростанция, строен по TBM метод и/или нов автрийски метод; 

  Наземно трасе/Наземна метростанция; 

  Естакадно трасе/Мостова метростанция. 



Приложение 3 

Сравнителна таблица между Вариантите, разработени от „Метропроект - Прага” и „Спаси метрото” 

Вариант Живущи в зоната 

на обслужване 

според 

„Метропроект - 

Прага”  

Живущи в зоната 

на обслужване 

според „Спаси 

метрото” 

Дължина на 

трасето 

(км) 

Дължина на 

подземни 

участъци, 

изпълнявани 

с TBM 

(км) 

Дължина на 

подземни 

участъци, 

изпълнявани 

по други 

методи  

(км) 

Дължина 

на 

наземни 

участъци 

(км) 

Дължина на 

естакадни – 

надземни 

участъци 

(км) 

Брой 

станции 

Вариант 1 270 000 234 655 14,18 5,1 0,0 3,5 6,2 18 

Вариант 2 260 000 269 193 16,50 9,5 2,2 2,6 2,2 17 

Вариант 3 256 000 256 258 16,47 9,4 2,0 4,0 1,0 17 

Вариант 4 270 000 261 300 15,34 7,1 0,0 3,8 4,4 18 

Вариант 5 270 000 262 234 15,46 7,5 0,0 3,5 4,4 19 

Вариант на 

„Спаси 

метрото” 

- 277 834 15,50 6,2 2,6 2,4 4,3 18 

 

Използваните данни са от 2001 г.



Приложение 4 

Режими на устройство на териториите, през които преминават трасетата на „Метропроект - Прага” (синьо) и 

ГИИ „Спаси метрото” (зелено). 
 

 

Легенда: 

  Комплексно жилищно застрояване 

  Нискоетажно жилищно застрояване 

  Територии, предвидени за застрояване – офис зона 

  Учебни и бизнес зони 

  Офис/Жилищно застрояване 

  Паркови площи 

  Спортни зони 



Приложение 5 

Интермодални връзки – „Метропроект - Прага” 

 

Легенда: 

  Връзка с основни нерелсови транспортни линии 

  Връзка с основни релсови транспортни линии 

  Локация за буферен паркинг 

  Локация за интермодален терминал – 

крайградски автобуси, трамвай, метро и буферен 

паркинг 

  Връзка с жп. мрежата на страната 

 



 

Интермодални връзки – „Спаси метрото” 

 
 

 

 



 

 



Приложение 6 

Обсег на пешеходната достъпност – „Метропроект - Прага” 

 

Легенда: 

Малък кръг – радиус 400 м. 

Голям кръг – радиус 800 м. 

 



 

Обсег на пешеходната достъпност – „Спаси метрото” 

 



 



Приложение 7 

Реорганизация на електротранспорта в района на Трети метродиаметър 

 

Легенда: 

  Трамвайни трасета 

  Метротрасе 

  Тролейбусни трасета 



 



 



Приложение 8 

Дублиращо трамвайно трасе в жк. Овча купел 2 



Приложение 9 

Предложение за изграждане на тунелна конструкция заедно с МС Патриарх Евтимий 

 

Общо положение на метростанцията в градската планировка 

Легенда: 

  Конструкции на метростанцията 

  Тунел на метрото 



 

Положение на тунелната конструкция в градската планировка 

Легенда:  

  Конструкция на вестибюла и връзката за ТБ спирка 

  Тунелна конструкция 

   Рампи за подход от / към тунела 



 

Площадно пешеходно пространство над тунелната конструкция (синьо), съпоставено със съществуващото площадно пространство (виолетово). 



 

Оформление на перонната зала на МС Св. Патриарх Евтимий. Станцията е с един вестибюл и странични перони, разположена частично в крива, с 

възможност за поместване на технически помещения. 



 

Офромление на вестибюлната зала и касовата зала. Касовата зала е разположена на -2 ниво върху балкона над перонната зала. 



 

Оформление на тролейбусната спирка, разположена в тунелната конструкция, осигуряваща връзка с метростанцията. Тунела е със същото 

оформление като съществуващото кръстовище. 

 



Приложение 10 

Протокол от Експертен съвет, провел се на 28.11.2011 г. 

 







Приложение 11 

Отговор на „Метропроект - Прага” на запитване от страна на ГИИ 

„Спаси метрото” 

 


