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АМ „Струма“

 Автомагистрала Струма е разположена в 

югозападната част на България и е с дължина от 

около 150 км

 Част от основната трансевропейска транспортна 

мрежа

 Лотове 1, 2 и 4, както и подготовката на Лот 3, се 

финансират през програмен период 2007-2013 по ОП 

„Транспорт"

 Изпълнението на Лот 3 е основният пътен проект през 

програмен период 2014-2020 на ОП „Транспорт и 

транспортна инфраструктура“



Обхват на Лот 3 на АМ „Струма“

 Лот 3 е с приблизителна дължина 
от 64 км, разделена на четири 
строителни договора: 

 Лот 3.1, Благоевград до 
Крупник (17 км) 

 тунел с дължина 2 км при с. 
Железница

 Лот 3.2, Крупник до Кресна (21
км)

 Лот 3.3, Кресна до Сандански 
(23 км)



АМ „Струма“ Лот 3.1 – напредък

 Процедура за възлагане на строителство 

 процедурата е обявена през есента на 2014

 през декември 2014 е приключен етапът на 
преквалификация

 срок за подаване на оферти – 14 април 2015

 отваряне на ценовите предложения – 19 май 2015

 решение за избор на изпълнител – 16 ноември 2015

 Процедура за възлагане на супервизия 

 стартирана през март 2015

 решение за избор на изпълнител – 23 ноември 2015



АМ „Струма“ Лот 3.1 – договор

 Приета Договорна Сума – 139 021 499,92 (лв. без ДДС)

 Максимална Договорна Цена – 154 999 999,92 (лв. без 
ДДС)

 Очаквано подписване на договорите за строителство и 
супервизия – до края на 2015 / в началото на 2016

 Време за Завършване на Работите – 3,5 години 
(включително и проектиране)

 Срок за Съобщаване на Дефекти – 1,5 години



АМ „Струма“ Лот 3.3 – напредък

 Процедура за възлагане на строителство 

 процедурата е обявена през есента на 2014

 през декември 2014 е приключен етапът на 
преквалификация

 срок за подаване на оферти – 06 април 2015

 отваряне на ценовите предложения – 04 май 2015

 подписан договор на 25 септември 2015

 Процедура за възлагане на супервизия 

 стартирана през март 2015

 подписан договор на 25 септември 2015



АМ „Струма“ Лот 3.3 – договор

 Приета Договорна Сума – 213 144 512 (лв. без ДДС)

 Максимална Договорна Цена – 234 123 012 (лв. без ДДС)

 Начална Дата – 06 ноември 2015

 Дата за даване на достъп до Площадката на 
Изпълнителя – 04 април 2016

 Време за Завършване на Работите – 3,5 години 
(включително проектиране)

 Договорна дата за завършване на Работите – 09 май 
2019

 Срок за Съобщаване на Дефекти – 1,5 години 

 Изпълнителят изготвя техническия проект и 
възнамерява да стартира строителство през пролетта 
на 2016



Тунел „Железница“ – напредък 

 Процедура за възлагане на строителство 

 процедурата ще бъде обявена до края на 2015

 цел – подписване на договор през първата половина 
на 2016

 Процедура за възлагане на супервизия 

 процедурата ще бъде обявена до края на 2015

 цел – подписване на договор през първата половина 
на 2016

 Прозрачност без граници и НКСИП подготвят пакт за 
прозрачност и обществено наблюдение на тръжната 
процедура и управлението на строителния договор



АМ „Струма“ Лот 3.2 – напредък

 В ход е проектиране на участъка със срок до края на 
2015

 Срок за предаване на проекта – 26 ноември 2015

 В ход е процедура по ОВОС, която трябва да бъде 
завършена в началото на 2016

 Извършват се консултации за обхват и съдържание на 
доклада по ОВОС – срок до 03 декември 2015



АМ „Струма“ Лот 3.2 – проектиране



АМ „Струма“ Лот 3.2 – строителство

 Процедура за възлагане на строителство 

 процедурата ще бъде обявена през 2016 (след 
влизане в сила на решение по ОВОС)

 Процедура за възлагане на супервизия 

 процедурата ще бъде обявена през 2016 (след 
влизане в сила на решение по ОВОС)



Техническа помощ

 Консултант от ЕИБ – дейността стартира от м. юли 2013

 Основната работа е концентрирана върху подготовката 

на тръжната документация за строителството на Лот 3; 

обучения и др.

 Договорът за предоставяне на консултантски услуги е 

удължен до м. октомври 2015

 В процес на подготовка са задание и формуляр за 

кандидатстване за финансиране за следваща фаза на 

техническата помощ
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