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НКСИП

 Национална компания „Стратегически 
инфраструктурни проекти” (НКСИП), е създадена 
с изменение в Закона за пътищата през 2011 г. 
Компанията е държавно предприятие, подчинено 
на министъра на регионалното развитие.

 Основната цел на компанията е успешното и 
ефективно финансиране, проектиране, 
изграждане, управление, поддържане и ремонт на
 АМ „Струма”
 АМ „Хемус”
 АМ „Черно море”



АМ „Хемус“
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АМ „Хемус“- Обща информация 

 АМ “Хемус” е разположена в Северна България с 
дължина от около 420 км

 До момента са завършени и в процес на 
изграждане около 170 км

 Остават за доизграждане около 250 км
 Подготовката за доизграждането на АМ “Хемус” се 

финансира по ОП “Транспорт” 2007-2013г.



АМ „Хемус“

 Обособени са 3 приоритетни етапа: 
 Етап I – започва от връзката на изградената част 

от магистралата след  гр. Ябланица до 
пресичането с път II-35 (Плевен - Ловеч); 
дължина около 60 км

 Етап II – започва след пътен възел с път II-35 до 
пресичане с път Е-85 (Русе - Кърджали); 
дължина около 85 км

 Етап III – започва след пътен възел с път Е-85 и 
завършва при източната част от АМ "Хемус“ 
близо до Белокопитово; дължина около 110 км



АМ „Хемус“ – Напредък по проекта
Публичност 

http://ncsip.bg/index.php?id=41



https://dms.ncsip.bg/viewProject.jsp?id=7791161019109710904

АМ „Хемус“ – Напредък по проекта
Публичност 



АМ „Хемус“– Предпроектни проучвания
 Налични са предпроектни проучвания от 1992 и 

2001 г., както и прогноза за трафика и анализ 
разходи-ползи от 2011 г.

 В периода 02.07.2013г. – 13.05.2014г. е изпълнен 
договор за актуализация на предпроектните 
проучвания 

 В резултат на това са изготвени:
 Сравнение на инвестиционните алтернативи и 

вариантите на трасе;
 Прогноза на трафика;
 Анализ „разходи и ползи“;
 Проект на формуляр за кандидатстване

 През месец март е проведен консултативен съвет в 
МРР за обсъждане на трасето на АМ „Хемус“



АМ „Хемус“– ОВОС и ДОСВ

 На 08.04.2014г. е сключен договор с изпълнител 
за изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ за 
доизграждане на АМ „Хемус“; срокът за 
изпълнение е 14 месеца.

 Уведомления за инвестиционно намерение са 
изпратени до МОСВ и всички засегнати общини.

 В началото на месец август са стартирани 
консултации по обхват и съдържание на ОВОС 
съгласно чл.95 ал.3 от ЗООС.

 Решението по ОВОС се очаква в I-во-II-ро 
тримесечие на 2015г.



АМ „Хемус“– Археологически проучвания

 Проведена е официална кореспонденция с НАИМ-
БАН.

 Констатирани са 7 археологически обекта.

 Предстои възлагане на предварителни 
археологически издирвания (обход), съгласно 
Закона за Културното наследство.



АМ „Хемус“– Изработване на идеен проект 
и парцеларни планове

 Етап I – договорът с проектанта е подписан на 
16.04.2014г; срокът за изпълнение е 13 месеца.

 Етап II – договорът с проектанта е подписан на 
22.07.2014г; срокът за изпълнение е 14 месеца.

 Етап III – процедурата за избор на изпълнител е в 
процес на оценка; До края на годината предстои 
сключване на договор.



Участък 1 – от 
Ябланица до III-307 с 
приблизителна 
дължина 24км.

Участък 2 – от път 
III-307 до път II-35 
(Плевен – Ловеч) с 
приблизителна 
дължина 36км.

АМ „Хемус“ Етап 1 
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АМ „Хемус“ Етап 1 - Пътни Възли

 Ще бъдат изградени 4 броя пътни възли, като 
разстоянията между тях са средно 14-17км.

 Пътен възел „Боаза“ при км 89+380

 Пътен възел „Дерманци“ при км 101+332

 Пътен възел с път III-3005 при км 120+000

 Пътен възел с път II-35 при км 137+103

 Ще са възможни всички посоки на завиване.



АМ „Хемус“ Пътен възел „Боаза“
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АМ „Хемус“ Пътен възел „Дерманци“
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АМ „Хемус“ Пътен възел с път III-3005
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АМ „Хемус“ Пътен възел с път II-35
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АМ „Хемус“ Площадки за отдих
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АМ „Хемус“ Площадки за отдих
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АМ „Хемус“ Площадки за отдих
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АМ „Хемус“ Етап 1 – Големи съоръжения

 Предвиждат се следния брой големи съоръжения:

 Мостове – 2 броя (над р. Вит и р. Калник)

 Тунели – 3 броя

 Виадукти – 15 броя



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !

Стилиян Кротнев
14.08.2014г. Ръководител на ЗИУП 
гр. Ловеч „Подготовка за доизграждане на АМ „Хемус“ 
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