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І. УВОД  

1. Настоящият доклад представя констатациите на Асоциация „Прозрачност без 
граници“ от независимото гражданско наблюдение на изпълнението на възложените 
договори за изпълнение на обществена поръчка за проектиране и строителство на 
тунел „Железница“ на автомагистрала „Струма“1. Гражданският мониторинг на 
процедурата за изграждане за най-дългия магистрален тунел в страната се 
осъществява в рамките на инициативата на Европейската комисия „Пактове за 
почтеност – превантивен граждански механизъм за защита на фондовете на ЕС“. 
Наблюдението е извършено от екип наблюдатели – експерти по правни, социални и 
инженерни науки в периода март 2019 г. – юни 2020 г., въз основа на Пакт за 
почтеност, сключен между независимия наблюдател Асоциация „Прозрачност без 
граници“ и възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)2. 

2. Докладът обхваща дейностите по изпълнение на договорите с избраните 
изпълнители по трите обособени позиции от обществената поръчка, които включват 
проектиране и строителство на съответните лотове3. 

3. Наблюдението на изпълнението на сключените три публични договора за 
проектиране и строителство на трите обособени позиции на обществената поръчка е 
свързано с прилагането на два основни метода: а) анализ на документи, свързан с 
проучване на разнородна информация от технически, организационен и финансов 
характер, която е от значение за изпълнението на проекта; б) мониторинг на място – 
наблюдение и участие в работни срещи с възложителя и изпълнителите, както и 
посещения на терена на извършваните строителни дейности. 
 
 

ІІ. КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТНОСНО ПРОЕКТИРАНЕТО  

4. Спецификите на дейностите в разглежданата обществена поръчка произтичат от 
обстоятелството, че тя е поръчка за инженеринг – тоест тя включва както дейности по 
проектиране, така и строително-монтажни работи. Предвид обстоятелството, че 
тръжните процедури са проведени при налични проекти във фаза „идеен проект“, 
първата дейност от изпълнението на договорите с изпълнителите на трите обособени 
позиции е свързана с разработване на технически проект на съответните подучастъци. 
 

 
1 Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ 

Лот 3.1 Тунел „Железница” с три обособени позиции“, открита с Решение № 115 от 17.10.2017 г. на председателя на 
Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“. 

2 Пактът за почтеност към обществената поръчка – предмет на този доклад, е подписан на 16.10.2017 г. Пълният текст на 
споразумението е достъпен на адрес: 
 http://integrity.transparency.bg/wp-content/uploads/2017/11/IntegrityPact_20171016_FinText.pdf. 

3 Бел.: за улеснение на читателите, в рамките на настоящия доклад е използван и придобилият популярност термин 
„лот“ (лот 1, лот 2 и лот 3), който се отнася до подучастъци 1, 2 и 3, изпълнявани като обекти по съответните 
обособени позиции 1,2 и 3 от обществената поръчка за строителство на тунел „Железница“. 

http://integrity.transparency.bg/wp-content/uploads/2017/11/IntegrityPact_20171016_FinText.pdf
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1. Проектиране на подучастък (лот) 1 

5. С проектното решение се цели да се изпълни подучастък № 1 от км 366+000 до км 
366+720, с дължина 720 м и габарит А29, включително обслужващия тунелен път при 
северния портал на тунел „Железница“, изместване на съществуващ общински път 
BLG 1071 (I-1 Благоевград – Симитли) с габарит Г9 и 4 големи съоръжения преди 
тунела, както следва:  

- мост над р. Струма със седем отвора с L=33 м по лявото платно за движение и 8 
отвора с L=33 м по дясното платно; 

- надлез над път І-1; 
- надлез над ж.п. линията София – Кулата; 
- надлез над път BLG 1071 Симитли Благоевград. 

6. Предвидено е връхните конструкции на моста и надлезът над пътя Симитли – 
Благоевград да се изпълнят от сглобяеми предварително напрегнати 
стоманобетонови греди с двойно-„Т” сечение, обединени в обща конструкция с 
монолитна стоманобетонна плоча. Фундирането е пилотно. 

7. Връхната конструкция на надлеза над път І-1 и жп линията е решена посредством 
използването на стоманобетонови сглобяеми греди, обединени от стоманобетонова 
плоча. Фундирането е плоско. 

8. Съгласно протокола на ЕТИС4 от 29.05.2019 г. с техническия проект се допълва и/или 
променя следното: направени са статически изчисления и обосновка на дълбокия 
изкоп и високия насип; изготвени са проект за изместване и реконструкция на обекти 
на съществуващата инфраструктура, както и тяхното съгласуване; установени са 
разминавания в докладването и представената документация по част „Геология“, 
както и че в идейния проект не са били достатъчно добре изяснени геоложките 
условия; не са предоставени проектите за армонасипи; от проектанта са докладвани 
установени пропуски и несъответствия при решенията на големите съоръжения в 
идейния проект; предложено е ново проектно конструктивно решение – две отделни 
съоръжения за всяко платно за движение с връхна конструкция по метода „потактово 
избутване“ и пилотно фундиране. 

9. След разработването на техническия проект може да се идентифицират два основни 
риска, които предполагат и съответно направените изменения: 1) забавяне при 
изграждането на големите съоръжения поради неотчитане в идейния проект на 
бъдещо изграждане на още един коловоз от Национална компания „Железопътна 
инфраструктура“; 2) характеристиките на геоложките структури на участъка при 
връзката с предходния участък в процес на изпълнение от ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ (с 
участници „Грома Холд“ ЕООД „Европейски пътища“ АД, "Пътища Пловдив Груп" 
ЕООД и „Алве Консулт“ ЕООД) и респективно решението за укрепване на ската. 
Последващото наблюдение на етап строителство потвърждава сериозността на 
посочените рискове.    
 
 

 
4 Експертен технико-икономически съвет. 
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Изграждане на големи съоръжения 
10. Основният мотив за промяната на съоръженията е бъдещото развитие на жп линията 

и необходимостта от изграждане на още един коловоз от Национална компания 
„Железопътна инфраструктура“, което не е било отчетено във фаза „идеен проект“. 
Както консултантът, така и АПИ писмено са потвърдили и приели предложението на 
изпълнителя за изпълнение на друг тип съоръжение. 

11. Принципно промяната може да се определи като добра и се опитва да реши проблем, 
който по неизвестна причина е бил пропуснат в предходната фаза „идеен проект“. От 
дискусиите в ЕТИС се изяснява, че забележките са свързани най-вече с 
предизвикателствата пред изпълнителя, тъй като подобна конструкция ще се 
изпълнява за първи път в страната. Изменението е прието без сериозни забележки. 

Снимка 1. Преминаване на големите съоръжения над жп линията и Е-79  

 
 
Геоложки особености на част от терена и необходимост от укрепване 

12. По време на проучванията е констатирана промяна в геоложкия строеж. Тя се отнася 
за участък с дължина около 50 метра при км 366+100, където е установено наличие на 
неогенски седименти (от двата бряга на Струма – основно грубокластични материали 
с гнайсов състав и олистолитни тела). Това от своя страна налага допълнителни 
геоложки проучвания, включващо и стабилитетни изчисления на строителния изкоп. 
От протоколите на ЕТИС е видно, че според изпълнителя е възникнал проблем с 
достъпа, като в последствие бе уточнено, че става въпрос за участък от десния бряг 
(близо до временния мост).   

13. От цитирания протокол от ЕТИС се установява, че поради различни оценки на 
геоложката структура се налага ЕТИС да разглежда за трети път промени в 
техническото решение за укрепване на откоса на едно и също място.  
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14. По време на посещенията, извършени от независимия наблюдател, на 3, 4 и 5 юни 
2020 г., се изяснява, че има проблем със склоновата устойчивост в участък от десния 
бряг на Струма. Става въпрос за склонова деформация от свлачищно-срутищен тип, 
която в основната си част попада в участък, строящ се от ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ 
(изпълнителят на пътната отсечка на АМ Струма Лот 3.1, с водещ участник „Грома 
Холд“) и в много по-малка степен – в обсега на ДЗЗД „ЖЕЛЕЗНИЦА - СЕВЕР“5.  

Снимки 2 и 3. Районът между предходния участък и визирания подучастък 1 

 
 

 
5 Изпълнителят на подучастък 1 от наблюдаваната обществена поръчка, с водещ участник „ГБС 
Инфраструктурно строителство“ АД 
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15. Въз основа на анализа на протоколите от дискусиите, проведени в ЕТИС и на 
посещенията на място, могат да бъдат направени следните оценки и изводи: 
1. Не е обърнато внимание на съществуващо несъответствие между проектантските 
решения на изпълнителите на двата съседни участъка6. Отговорността за това е на 
възложителя, който приема проектантските решения и би трябвало да ги координира. 
В тази връзка, при други процедури би било удачно възложителят да обърне 
специално внимание на подобен риск, за да не се проявява в бъдеще. Този проблем 
дава основание да се погледне критично и на подхода, който често се прилага през 
последните години, а именно – разделянето на един инфраструктурен обект на 
множество малки участъци, които се изпълняват от различни изпълнители. 
2. Обстоятелството, че данните от геоложките проучвания във фаза „идеен проект“ се 
различават с установените в процеса на изработване на техническия проект създават 
затруднения в процеса по проектиране, всички свързани с него процедури, както и 
последващите действия. Така например, ЕТИС на АПИ разглежда геоложки доклад за 
този участък за трети път, като съответно три пъти се разглеждат предложени 
технически решения за укрепване на ската.  
 

2. Проектиране на подучастък (лот) 2 

16. С проектното решение (фаза „идеен проект“) се цели да се изпълни подучастък № 2 
от км 366+720 до км 369+000, с обща дължина 2 280 м, включващ автомагистрален 
участък с габарит А29, обслужващ тунелен път при южния портал на тунел 
„Железница“, площадка за хеликоптери, самия тунел „Железница“ с приблизителна 
дължина 2 км и две големи съоръжения – мостове на р. Сухата река след тунел 
„Железница” на км 368+825 и на обслужващия тунелен път. 

17. Предвидено е връхната конструкция да се изпълни със сглобяеми двойно-„Т“ греди от 
предварително напрегнат стоманобетон, обединени в обща конструкция с монолитна 
стоманобетонна пътна плоча. Фундирането е плоско. 

18. Предвижда се основната част от тунела да бъде изградена по традиционен подземно 
пробивен способ (Нов австрийски) с минно прокопаване, укрепване и облицовка, а 
при двата портала да се използва метода „открит способ“. 

19. При прегледа на информацията, отразена в протокола на ЕТИС от 19.07.2019 г., правят 
впечатление следните детайли: 

- извършена е незначителна промяна в конструкцията на съоръженията; 
- декларирано е, че се очакват становища от МОСВ и разрешение за ползване на 

воден обект, за да се пристъпи към издаване на разрешение за строеж; 
- от консултанта са посочени две основни разлики спрямо идейния проект, 

предизвикани от промяна в изходните данни на възложителя и заместване на 
водоснабдяването с изграждането на резервоар за противопожарни нужди; 

 
6 Бел.: ДЗЗД „АМ Струма 3.1“ на предходния лот и ДЗЗД „Железница – Север“ (с водещ участник „ГБС 
Инфраструктурно строителство“ АД) на подучастък 1 от наблюдавания лот 3.1.   
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- представена е декларация на консултанта, че ако възложителят приеме проекта, то 
той е готов да издаде оценка на съответствието и технически контрол по част 
„Конструктивна“. 

20. В резултат на прегледа на достъпната документация могат да се направят следните 
коментари и оценки:  
1. Съществуват пропуски при геоложките проучвания – има недостатъчно добре 
проучени места, които създават риск в следващите етапи от изпълнението на проекта. 
Основният риск при последващото изпълнение е свързан с недостатъчната 
подробност и яснота на геоложките проучвания, което води до промяна в 
укрепванията и облицовката на тунела. В процеса на изграждането на съоръжението 
предстои да се проследи дали това ще доведе и до други проблеми. 
2. Не е редно консултантът да издава оценка за съответствие след приемането на 
проекта от възложителя. Би трябвало да се следва обратният подход – възложителят 
да приеме обекта след положителна оценка за съответствие, направена от 
консултанта. 
3. Части „План за безопасност и здраве“ и „План за управление на строителните 
отпадъци“ почти не се коментират и разглеждат от ЕТИС. Причината за това е, че 
тяхната валидност е 6 месеца и се одобряват от местните власти. Въпреки това, тези 
въпроси стоят във фокуса на вниманието на наблюдателя по две основни причини: на 
първо място, поради сложността на съоръжението и риска за работещите при 
неговото изграждане, както и поради очакваното голямо количество земни маси, 
които предстои да бъдат изкопани и съответно – да бъдат осигурени терени за 
тяхното депониране.  

21. В хода на осъществявания мониторинг се потвърди обосноваността на завишеното 
внимание към тези въпроси: до финализирането на работата по настоящия доклад в 
тунела възникнаха инциденти с работещи, а проблемът с осигуряването на 
подходящи близки терени за депониране на земните маси ангажираше вниманието 
всички участници. 

 

3. Проектиране на подучастък (лот) 3 

22. С проектното решение (фаза „идеен проект“) се цели да се изпълни подучастък № 3 
от км 369+000 до км 370+400, с обща дължина 1 400 м, включващ автомагистрален 
участък с габарит А29, селскостопански подлез и временна аварийна връзка. 

23. При прегледа на информацията, отразена в протокола на ЕТИС от 19.07.2019 г. правят 
впечатление следните детайли: 

- има незначителни забележки по част „Конструктивна“ и пътната безопасност; 
- регистрирани са редица неточности, непълноти и технически грешки в 

обяснителната записка; 
- установено е, че ограничителните системи не са съгласувани от Института по 

пътища и мостове към АПИ; 
- установени са пропуски по отношение на мерките по ОВОС (липсващи 

шумозащитни съоръжения); 
- липсват съгласувания с някои от заинтересованите ведомства, включително КАТ. 
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4. Изводи и коментари относно етап „Проектиране“ 

24. Потенциални рискове от недостатъчно задълбочени геоложки проучвания: 
Изхождайки от наблюдението на конкретния участък, но в опит за обобщение, което 
надхвърля рамките на наблюдаваната обществена поръчка, при бъдещи процедури 
за възлагане на строителство чрез инженеринг е необходимо възложителят да отчита 
рисковете, произтичащи от недостатъчно подробни геоложки проучвания. Тези 
рискове са значителни и оказват влияние в следните аспекти: (1) оскъпяване на 
строителството (например увеличаване на стойността на обекта поради подценяване 
на условията, произтичащи от изненади в геоложката структура на терена; 
необходимост от промяна в укрепвания на отделни участъци и необходимост от 
промяна в използваните строителни материали, включително облицовката на 
тунела); (2) забавяне на изпълнението поради неясноти, извършване на 
допълнителни проучвания и промени на първоначалните проектни решения; (3) 
компрометиране на откосите (например срутване или свличане на земни маси) 
непосредствено след пускане на съответния обект в експлоатация; (4) необходимост 
от промяна на утвърдените вече устройствени „парцеларни планове“ поради 
изменения в откосите, което води до определено забавяне на изпълнението.  

25. За да минимизира рисковете при проектирането и изграждането на сложни 
инфраструктурни обекти в бъдеще е необходимо възложителят да отделя особено 
внимание на геоложките проучвания. От задълбочеността на геоложките проучвания 
и коректността на получените данни зависи дали строителството ще се извърши в 
съответствие с предвидените срокове и първоначални финансови разчети, както и 
дали ще се налагат допълнителни съгласувателни процедури с други институции.  

26. Координираща роля на възложителя при изграждане на големи инфраструктурни 
проекти, изграждани на обособени участъци от различни изпълнители: При 
проектирането на големи инфраструктурни обекти, изграждани на отделни участъци 
(лотове) с различни изпълнители, е необходимо възложителят да играе по-ефективна 
координираща роля. Това е необходимо, за да бъдат избягвани рискове от 
несъответствия между проектантските решения на изпълнителите на съседни 
участъци, каквото е установено при първия подучастък от разглеждания обект. 

27. Последици от препоръките и решенията на ЕТИС върху договорите с изпълнителите: 
Въз основа на анализа на протоколите от обсъжданията в ЕТИС и измененията в 
договорите може да се направи препоръка, че е необходимо да се установи 
механизъм за детайлно документиране и проследимост за изпълнение на 
препоръките и решенията на ЕТИС, от който да се извеждат ясни взаимовръзки между 
препоръките и финалните технически проекти. Този механизъм за документиране и 
проследимост на процеса би могъл да бъде включен например в правилника за 
работата на ЕТИС и да бъде придружен от ясен алгоритъм, включващ следните 
стъпки: установяване на недостатъци, определяне на срок за отстраняване, заедно с 
нови становища на специализираните администрации по съгласуване и доклад на 
инженера, насрочване на заседание за окончателно разглеждане и приемане на 
окончателен технически проект. Що се отнася до проследимостта на процеса, 
възложителят следва да развие и приложи процедура, която гарантира по-стриктно 
проследяване и контрол относно изпълнението на препоръките на ЕТИС, включително 
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чрез писмено проследими документи, че всички забележки на ЕТИС са взети предвид 
и са отразени както в протоколите от последващи обсъждания, така и във финалните 
проекти.  

 
 

ІІІ. КОНСТАТАЦИИ И ОЦЕНКИ ОТНОСНО СТРОИТЕЛСТВОТО 

1. Напредък при строителството на подучастък (лот) 1 

Съдействие от възложителя и от изпълнителя 
28. Информацията в тази част на доклада се основава на посещения на строителната 

площадка, наблюдение на месечните срещи по проверка на напредъка, както и на 
писмено предоставени данни от изпълнителя7.  

29. Следва да се отбележи, че в този етап от наблюдението монитиращият екип 
получаваше пълно и адекватно съдействие както от екипа на възложителя, така и от 
изпълнителя. Възложителят установи практиката да изпраща редовно информация 
за предстоящите месечни срещи, като в рамките на тяхното провеждане екипът от 
наблюдатели имаше възможност да се запознае с устните отчети относно напредъка 
и дискусиите между участниците, да поставя въпроси, да преглежда част от 
документите, намиращи се в приобектовия офис8 и да извършва обход на 
строителната площадка съвместно с останалите участници в срещите. Екипът на 
възложителя оказа необходимото съдействие на наблюдателите и за получаването 
на систематизирана писмена информация от изпълнителя9, която послужи при 
изработването на настоящия доклад. 

Мобилизация на изпълнителя 
30. При посещението на терен, извършено на 14 януари 2020 г., е установено, че 

приобектовите офиси и лаборатории са организирани добре в близост до обекта. 
Изпълнени са необходимите обслужващи пътища със съответната временна 
организация на движението. При последващите проверки, извършени в началото на 

 
7 Бел.: изпълнителят на обособена позиция 1, обхващаща проектирането и строителството на първия подучастък, е ДЗЗД 
„Железница – Север“ с партньори „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД, „Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой 
Интернешънъл“ ЕАД. 
8 Така например екипът на наблюдателя получи възможност да извърши преглед на записите в заповедната книга. 
Предвид спецификите на груповите посещения на терен не беше подходящо да бъде искан достъп до други документи 
(като например протоколи от изпитвания, сертификати за качество). При следващи посещения наблюдателят ще поиска 
да извърши преглед, тъй като вече има извършени строителни дейности, които са документирани и отчетени, както и 
поради потвърждението от изпълнителя, че „поддържа и актуализира архив в приобектовия офис, съдържащ  
утвърдения технически проект, протоколите от работни срещи, месечните доклади за напредък, съставените и 
подписани актове по Наредба 3, протоколи от лабораторни изпитвания, декларации и сертификати за качество и всички 
останали документи,  касаещи изпълнението на договорното споразумение“.  
9 След извършеното посещение на терен в началото на юни 2020 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати до 
тримата изпълнители въпросници, в които те получиха възможност да отразят данни относно напредъка на 
строителните дейности, оценки и препоръки относно взаимодействието с възложителя и с други институции. Този 
подход е израз на разбирането, че данните и оценките от наблюдението трябва да се основават на точна и коректна 
информация и оценки, отразяващи позициите на всички участници в процеса. Изпълнителят на подучастък 1 предостави 
писмено информация, която съдейства за по-прецизното и детайлно отразяване на извършените строителни работи в 
настоящия доклад. 
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февруари, на март и на юни 2020 г., бе установено, че изпълнителят е мобилизирал 
предвидената техника и работници.  

31. В периода от 13 март до 14 юни 2020 г. изпълнителят работи с намален състав от 
работници и механизация, като причината за това е спазването на изискванията на 
извънредното положение и извънредната епидемична обстановка за ограничаване 
разпространението на COVID-19.  

Напредък на строителните дейности 
32. Към юни 2020 г. общият напредък на предвидените в договора дейности се равнява 

на 26%. 
Снимка 4. Строителни дейности в лявото платно 

 
 

33. В обобщен порядък, основните типове дейности, изпълнени до края на периода, 
обхванат в настоящия доклад, са следните: 100% са изпълнени изкопите на 
съоръжения, армонасипни стени, транспортиране на изкопни маси и разтоварване 
им в оформено депо; 100% са изпълнени дейностите, свързани с разчистване на 
площите в рамките на сервитута на пътя, разваляне на съществуващи настилки и 
транспортирането им в депо; доставени са 100% от материалите за тръбен водосток, 
който е изпълнен; 100% от са реконструирани и изместени съоръженията от 
електропреносната мрежа (средно и ниско налягане), съобщителните кабели на 
мобилните оператори, контактната мрежа и оптичните кабели на НКЖИ. При 
строителството на моста на км 366+215 са завършени 100% от изливните пилоти; 
100% от дейността по създаване на водеща стоманена конструкция за „тактово 
изтласкване“ и производствения двор за лявото платно. Дейността за изграждане на 
колоните е изпълнена до 68% от предвиденото; устой от страна в посока към Кулата 
е изграден. Изпълнени са около една трета от насипите и една трета от връхната 
конструкция на лявото платно. Напредъкът при устоите от двете страни е следният: 
устой от страна към Кулата – 74%, устой от страна към София – 30%. 
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Срокове 
34. Независимо от това, че конструкцията на съоръжението е уникална и се изпълнява 

за първи път в страната, като цяло дейността беше изпълнявана ритмично. Тази 
констатация е валидна до обявяване на извънредното положение на 13 март 2020 г. 
и на последвалата извънредната епидемиологична обстановка от 15 май 2020 г., 
които се сочат за причина за определени прекъсвания, забавяния и реорганизация в 
работата.  

35. Към датата на изготвяне на настоящия доклад10 изпълнителят отчита изоставане от 
одобрената строителна програма с около 2 месеца. За причина се сочи обявяването 
на 2-месечното извънредно положение в страната и в други европейски държави, 
които са доставчици на материали. Основна последица от това извънредно 
положение са ограниченията, наложени при транспорта между държавите, които 
водят до неритмичност при доставките на строителна химия и основни строителни 
материали за изпълнението на обекта: напрегателна стомана за изграждане на 
съоръжението, доставяна от Португалия; сухи строителни смеси с висока якост, 
доставяни от Италия; пластификатори за производство на бетон и инжекционни 
разтвори, доставяни от Италия, Северна Македония и Швейцария; арматурни 
заготовки за изграждане на колоните и връхната конструкция на съоръжението. 

36. В допълнение следва да се отбележи, че извънредните епидемиологични мерки 
изискват спазване на физическа дистанция, което е довело и до намаляване на броя 
на работниците и на механизираната техника, работещи на обекта.  

37. Към момента на изработване на доклада изпълнителят е декларирал, че поради 
извънредните обстоятелства са забавени темповете на изграждане на връхната 
конструкция, инжектиране на въжета, монтаж на временни лагери, изграждане на 
фундаменти и колони.  

38. Посочените обстоятелства са довели до обективна невъзможност на изпълнителя да 
следва стриктно предвидената строителна програма, като той е поискал 
удължаването на договорения краен срок за изпълнение с 2 месеца, което е прието 
от възложителя. 

39. Поради свлачищен процес  в началния километраж (от км 366+000 до км 366+080) 
на трасето е спряно и изпълнението на изкопните работи в посочения участък. 

Качество на строителните дейности и на материалите 
40. Контролът върху качеството на влаганите материали се осъществява в изградената и 

функционираща на обекта акредитирана лаборатория. Изпълнителят отчита, че 
извършва необходимите изпитвания и упражнява регулярен контрол върху 
качеството на материалите, използвани при СМР. При извършване на следващи 
проверки наблюдателят възнамерява да извърши преглед на протоколи от 
изпитвания и сертификати за качество, като за тази цел ще разчита на съдействие от 
страна на възложителя и на изпълнителя. 

41. От физическия оглед, извършен по време на посещенията на строителната 
площадка, не бяха установени проблеми или несъответствия по отношение на 
качеството на извършваните строителни дейности. 

 
10 Бел.: 20 юни 2020 г. 
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42. От прегледа на заповедната книга е видно, че тя се поддържа, като проектантът на 
обекта е въвел записи, касаещи детайли по изпълнението на техническия проект. 

Възникнали проблеми и потенциални рискове 
43. В началото на трасето на подучастък 1 (от км 366+000 до км 366+080) е образуван 

свлачищен процес, който възпрепятства изкопните работи. Необходимо да бъдат 
предприети мерки първо за укрепване на терена и за последващо изпълнение на 
строителните работи. 

44. Тъй като работата в подучастък 1 предполага контакт със съществуващата пътна 
мрежа, са констатирани периодични замърсявания на прилежащи пътища, нанесени 
от строителната техника. Подобна констатация и съответната препоръка за 
почистване е отправена от възложителя в рамките на проведената работна среща 
през януари 2020 г.  

45. Забавяне при доставките на материали от чужбина и намаляване броя на 
строителните работници и техника на обекта поради ограниченията, наложени 
срещу разпространението на Ковид-19 – както бе отбелязано, са посочени като 
основание за актуализиране строителната програма, като изпълнителят полага 
усилия за реорганизация на работата, така че да сведе до минимум закъснението. 

Плащания 
46. В рамките на месечната среща, проведена през януари 2020 г., инженерът изрази 

мнение, че напредъкът при изпълнението на сложното съоръжение би бил по-
отчетлив, при условие, че се заплаща на етапи, а не когато то бъде завършено 
изцяло. 

47. В края на наблюдавания период изпълнителят декларира, че са извършени 
съответните плащания по всички сертифицирани към момента дейности по 
проектиране и авансови плащания, в съответствие с договорното споразумение. 

Контрол от възложителя 
48. От наблюденията в рамките на месечните срещи, както и от писмено 

предоставената информация от изпълнителя се констатира, че възложителят 
осъществява редовен контрол върху изпълнението на дейностите по договора. 
Контролът от възложителя, осъществяван чрез регулярните месечни срещи и 
ежеседмичния мониторинг върху напредъка на строителните дейности, се допълва 
и от поддържане на комуникация с изпълнителя, съдействие в комуникацията с 
други институции (държавни институции, местни власти) и формулиране на 
препоръки, свързани с организацията на работата. 

49. В рамките на месечните срещи екипът на възложителят търси информация относно 
напредъка на строителните работи и относно изпълнението на препоръки, 
отправени при предходни проверки; активно търси информация относно 
потенциални рискове в работния процес, дава предложения и съдейства за 
отстраняване на възникнали проблеми и минимизиране/отстраняване на 
потенциални рискове.  
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50. Въз основа на наблюденията на терен може да се направи оценка, че екипът на 
възложителя осъзнава своята отговорност при изграждането на наблюдаваното 
инфраструктурно съоръжение и осъществява адекватен и ефективен контрол. 
 

2. Напредък при строителството на подучастък (лот) 2 

51. Информацията в тази част на доклада се основава на посещения на строителната 
площадка и наблюдение на месечните срещи по проверка на напредъка. За разлика 
от изпълнителите на подучастък 1 и подучастък 3, които предоставиха в писмен вид 
обобщена информация относно напредъка на строителството, изпълнителят на 
втория подучастък11 не предостави писмен отговор към датата на изработване на 
настоящия доклад. Изтъкнатите мотиви са, че изпълнителят има сключен договор с 
възложителя АПИ, като липсата на сключен договор с независимия наблюдател не 
го задължава да предоставя данни на наблюдателя. 

52. Възложителят установи практиката да изпраща редовно информация за 
предстоящите месечни срещи, като в рамките на тяхното провеждане екипът от 
наблюдатели имаше възможност да се запознае с устните отчети относно напредъка 
и дискусиите между участниците, да поставя въпроси, да прегледа част от 
документите, намиращи се в приобектовия офис на изпълнителя12 и да извършва 
обход на строителната площадка съвместно с останалите участници в срещите.  

Мобилизация на изпълнителя 
53. При посещението на терен, извършено на 8 ноември 2019 г., е установено, че 

приобектовите офиси и лаборатории са организирани добре в близост до обекта. 
Изпълнени са необходимите обслужващи пътища със съответната временна 
организация на движението. При последващите проверки, извършени в началото 
декември 2019 г., на януари, на февруари, на март и на юни 2020 г., бе установено, 
че изпълнителят е мобилизирал предвидената техника и работници.  

Срокове 
54. Към датата на изготвяне на настоящия доклад13 изпълнителят отчита изоставане от 

одобрената строителна програма с около 2 месеца. То е мотивирано с обявяването 
на 2-месечното извънредно положение в страната и в други европейски държави, 
които са доставчици на материали. Основната причина за забавянето според 
изпълнителя са ограниченията, наложени при транспорта между държавите, които 
водят до неритмичност при доставките на необходимите строителни материали. 

 
 

 
11 Бел.: изпълнителят на обособена позиция 2, обхващаща проектирането и строителството на втория подучастък, е 
ДЗЗД „АМ Струма Тунел 2018“ с партньори „Джи Пи Груп“ АД, „Глобал Кънстръкшън“ ООД и „Виа План“ ЕООД. 
12 Така например екипът на наблюдателя получи възможност да извърши преглед на записите в заповедната книга и на 
протокол от проучване характеристиките на изкопни земни маси. Предвид спецификите на груповите посещения на 
терен не беше подходящо да бъде искан достъп до по-широк кръг от документи, като при следващи посещения 
наблюдателят ще поиска да извърши подобен преглед. 
13 Бел.: 20 юни 2020 г. 
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Осъществяван контрол от страна на възложителя 
55. От наблюдението на терен и на посетените месечни срещи по напредъка може да се 

направи оценка, че възложителят осъществява адекватен контрол. В тази връзка 
следва да се отбележат няколко теми, които са поставяни на вниманието на 
изпълнителя: 1) осъществяване на мониторинг на деформации на терена, 
включително и в резултат на взривните работи; 2) предприемане на организационни 
мерки за осигуряване на депа за земните маси, така че да не се възпрепятства 
работния процес; 3) мерки по отвеждане на водите, измерване на радиация и други 
мерки, свързани с осигуряване на безопасни условия на труда; 4) мерки за 
безопасност на движението, включително и поддържане на пътищата от 
републиканската пътна мрежа, по които преминава строителна техника. 

56. В Заповедната книга на строежа са описани условията при строителството. 
Изследвани са проби от скалата, като са посочени резултатите от геотехническите 
анализи. От записаното става ясно, че строителните дейности са съобразени с 
получените данни.  

Напредък на строителството: констатации от посещенията на терен и на 
месечните работни срещи в периода 1.10.2019 - 6.03.2020 г. 

57. До 06.03.2020 г. са прокарани близо ¼ от общата дължина на тунела: приблизително 
160 m от северната страна и 300 m от южната страна. Геоложкият строеж, определен 
от предварителните проучвания, се потвърждава по време на строителните 
дейности. Това бе констатирано и по време на посещенията на наблюдаващия екип 
на обекта.  

58. Напредването на изработката се извършва чрез взривни работи, като атаките 
варират в зависимост от якостта на скалния масив в порядъка от 0,8 докъм 1,5 m, 
средно около 1 m. На всеки етап на напредване на изработката се извършва 
заснемане (фотоснимка) и опис на състоянието на скалния масив. Прави се 
класификация на скалния масив по RMR (Rock Mass Rating) на Bieniawski и GSI 
(Geological Strength Index). Включени са следните показатели: якост на едноосен 
натиск UCS, качество на скалата RQD (Rock Quality Designation), разстояния между 
пукнатините, условия на пукнатините, хидрогеоложки условия и ориентация на 
пукнатините. Описанието включва още литология на скалите от забоя, опис на 
основните пукнатинни системи (J1, J2 ….), напластяването (F1, F2….), степента на 
изветряне, опис на пълнежа на пукнатините. Определя се степента на стабилност на 
забоя.  
Геоложка структура 

59. Към началото на март 2020 г., по оценки на изпълнителя, не е установена нужда от 
допълнително геоложко проучване. Геотехнически показатели на скалите показват, 
че установената геоложка структура на терен съответства на тази от 
предварителните доклади. Също така, установява се, че условията са по-добри в 
основата и са по-слаби към тавана. Има вариации в качеството на скалния масив, 
например при преминаване през по-натрошени зони, които изискват от своя страна 
решения при определянето на вида на облицовката, мерките, мониторинга и др.   

60. От обсъжданията в рамките на месечните срещи по напредъка се изяснява, че 
установената негладка структура на стените създава определени проблеми при 
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укрепването и поставянето на хидроизолацията, което налага предприемане на 
съответните мерки. В тази връзка се предвижда пребоядисване на арматурата и 
осъществяване на контрол върху незапълнените пространства и евентуални 
разкъсвания по изолацията.   

61. Така например, от страна на възложителя бе обърнато внимание върху възможно 
влияние на ранните взривове върху първичната облицовка и бе препоръчано да се 
наблюдава дали има възникват деформации след  взривовете. Изпълнителят 
потвърди, че осъществява постоянен мониторинг. В тази връзка се провежда 
замерване на поставени репери, като се използват тотални станции. Реперите са по 
2 на стените на тунела и 1 на тавана (през интервал от 40 m) и се измерват 
ежедневно. На този етап се установява, че деформациите затихват или са затихнали. 
Максималната установена деформация в рамките на наблюдавания период е около 
1 cm.  

62. Рискът за работниците на обекта, техниката и самото съоръжение от навлизане в 
силно нарушена/смляна зона и водонаситена (разломна зона) се следи постоянно. 
Преди всяка атака се прокарват предварително хоризонтални сондажи с дължина 3-
4 m с цел установяване на водоприток, слаби (смлени) зони и други. Следят се 
всички промени в геоложкия строеж, свойствата на масива и наличие на признаци, 
характерни за навлизане в разломна зона.  

63. При проверките на място на 06.03.2020 г. е констатиран проблем с изчерпване на 
депата за иззетия материал. Възложителят подчерта, че съществува необходимост 
от намиране на терени, като изпълнителят следва да предприеме мерки за по-
активна комуникация с местните власти и за намиране на терени.  Изпълнителят 
информира, че няколко хиляди куб. метра материал може да бъде използван за 
строителството и поддръжката на горски пътища, в това число и при строителството 
на подучастък 3, но въпреки това се търсят нови площи за депа.  

64. По отношение на мерките за безопасност бяха дискутирани три въпроса: рискове от 
срутвания; вземане на проби на водата и въздуха и контрол относно възможна 
радиоактивност; отвеждане на водите.  

65. Изпълнителят отбеляза, че се предвиждат периодични пробовземания от водата и 
въздуха. Направена е препоръка в случай на водопроявления да се изследват водни 
проби. Взето е решение да се изследва наличие на радиоактивност в изработката 
(на водна проба), което до датата на месечната среща (06.03.2020 г.) дата не е 
извършвано. 

Потенциални проблеми и рискове 
66. Въз основа на наблюдението, извършено в периода октомври 2019 г. – март 2020 г., 

могат да бъдат идентифицирани потенциални проблеми и рискове в две насоки: 
1. Във връзка с изкопните работи в опасни участъци, намиращи се:  1) под дерето, 
където предстои преминаване през алувиалните седименти (в този участък ще се 
прилага анкериране и се очакват проблеми); 2) при дясната тръба, която преминава 
близо до пролувиален джоб на около 10 метра и е възможно да възникнат 
проблеми; 3) наличие на няколко разломни зони, пресичащи трасетата на тунела. 
Най-изявена от тях е коса разломна зона приблизително в посока 120°, представена 
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от няколко субпаралелни разлома в южната част на тунела. Възможни са 
обрушвания, водопроявления и кални потоци. 
2. Изчерпване капацитета на депата за иззетия материал, което може да забави 
работния процес. 

Напредък на строителството: констатации от посещенията на терен и на 
месечните работни срещи 06.03.2020 г. – 04.06.2020 г. 

67. Напредъкът на строителните работи към датата на проверката на място14: 
извършени са 26,5% от общите работи; от северната страна са прокопани 380 м, от 
южната страна са прокопани 538 м.  
Геоложки условия 

68. Възложителят постави въпрос дали е достигнат терен с влошени инженерно-
геоложки показатели, какви мерки за безопасна работа се предприемат и дали се 
увеличават деформациите. Представителите на изпълнителя потвърдиха, че са 
достигнати зони с нестабилни земни маси. Това са смляни, тектонски обработени и 
съответно нестабилни участъци в скалния масив. Следят се внимателно процесите 
на движене на земните маси и се правят замервания. След интензивните валежи се 
констатира увеличаване на деформациите и прояви на водоприток. 

Снимки 5 и 6. Скални образци, взети от прокопания участък в тунела (ок.538 м): слюдени 
гнайси, тектонски обработени, милонитизирани.  

 
 

69. При извършения обход на терен от южния портал се потвърдиха констатациите за 
това, че е достигнат участък с нестабилни земни маси. 
Безопасни условия 

70. Изпълнителят посочи, че са извършени проби с изпитвания на работната среда (на 
вода, шум, радиационен фон). Радиационният фон на северния портал е малко по-
висок, но е под границата.  

 
14 Бел.: заради ограничителните мерки, наложени при извънредното положение, първото възможно посещение на 
терен и на месечната работна среща са извършени на 04.06.2020 г.  
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71. Възложителят препоръча да се вземат мерки за безопасна работа, като особен 
акцент се поставя върху безопасност при изкопните работи, тъй като предстои 
навлизането в участък, където скалните маси са много нестабилни и хлъзгави. 
Отправи и препоръки за извеждане на водата, както и за звуково сигнализиране при 
взривни работи.  
Складиране на земните маси 

72. В рамките на работната среща възложителят отново постави въпроса за 
осигуряването на депа за земните маси. Изпълнителят подчерта, че местните власти 
от близките населени места не желаят да предоставят терени и поради тази причина 
е сключил договори с местните власти в район в посока Дупница. Част от земните 
маси се използват при строителството на третия подучастък.  
Временна организация на движението и поддържане на пътната мрежа  

73. Участъкът от 4-класния път се почиства периодично, но има сигнали от граждани, че 
кръговото кръстовище се замърсява. В тази връзка възложителят отправи препоръка 
за редовното му почистване. Изпълнителят посочи, че в този участък принос за 
замърсяването има и изпълнителят на съседния трети подучастък. 

74. По отношение на временната организация на движението възложителят отправи 
препоръка да бъде подновена маркировката, за да се осигури безопасността на 
пътниците предвид летния сезон и засиления трафик в южна посока.  
Контрол на качеството на строителните материали – вземане на проби от 
бетона на участък от тунела 

75. В рамките на посещението на терен наблюдателят получи възможност да присъства 
на вземането на проба от дебелината на изградения бетон. Пробата с профили е 
взета в десния тунел, при метър 279,90. Докато течеше процесът по вземане на 
проба бе извършено и паралелно измерване на дебелината на бетона при 
аварийния изход на левия тунел. Измерването показа добро изпълнение, 
покриващо поставените показатели15. 

Срокове и плащания 
76. Както бе отбелязано, към датата на проверката на 04.06.2020 г. са изпълнени 26,5% 

от предвидените работи. Строителната програма е актуализирана, като заради 
извънредното положение крайният срок за изпълнение е удължен с 2 месеца. 
Основната причина произтича от затруднения с доставките на строителните 
материали от чужбина. 

77. Изпълнителят вече се е възползвал от правото по договор да поиска заплащане на 
часто от сумата от допълнителните разходи16. Причината за това е, че в процеса на 
работа строителите са попаднали на свличащи се нестабилни земни маси, които са 
наложили допълнителните работи.  
 

 
15 Дебелина при щроса от едната страна показва стойности от: 50 см; 52 см и 45 см (значително повече от предвидените 
35 см); от другата страна стойностите са: 32 см, 43 см, 32 см. На калотата измерването показва също добро изпълнение: 
60 см и 82 см. 
16 Въз основа на договора изпълнителят има право да направи допълнителни разходи до 5% от стойността 
на цената за СМР. 
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Снимки 7, 8 и 9. Вземане на проба при 279,90 м. в десния тунел. Измерване в авариен изход 
на левия тунел 

   

 
 

78. По отношение на плащанията изпълнителят подчерта, че е предоставил сертификат 
№ 6 на 22 май 2020 г. и очаква плащане. Поставен бе и въпросът за цялостното 
плащане по сертификат № 5, който е изплатен частично. В тази връзка бе подчертана 
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необходимостта от своевременно плащане, така че да не бъде затормозяван 
работния процес.  

 

3. Напредък при строителството на подучастък (лот) 3 

Съдействие от възложителя и от изпълнителя 
79. Информацията в тази част на доклада се основава на посещения на строителната 

площадка, наблюдение на месечните срещи по проверка на напредъка, както и на 
писмено предоставени данни от изпълнителя17.  

80. Следва да се отбележи, че в този етап от наблюдението монитиращият екип 
получаваше съдействие както от екипа на възложителя, така и от изпълнителя. 
възложителят установи практиката да изпраща редовно информация за 
предстоящите месечни срещи, като в рамките на тяхното провеждане екипът от 
наблюдатели имаше възможност да се запознае с устните отчети относно напредъка 
и с дискусиите между участниците, да поставя въпроси и да извършва обход на 
строителната площадка съвместно с останалите участници в срещите. Екипът на 
възложителя оказа необходимото съдействие на наблюдателите и за получаването 
на систематизирана писмена информация от изпълнителя18, която послужи при 
изработването на настоящия доклад. 

Мобилизация на изпълнителя и напредък на строителството: констатации 
от посещенията на терен и на месечните работни срещи в периода 01.01.2020 - 
06.03.2020 г. 

81. Приобектовият офис е разположен в читалището на с. Железница, което е на 
значително разстояние от самия обект и не е особено ефективно, тъй като се губи 
време за придвижване между строителния обект и офиса в с. Железница. Част от 
срещите се провеждат в недостатъчно приемливи условия – на строителната 
площадка. 
Обсъждани въпроси на месечните срещи 

82. От проведената месечна среща през януари 2020 г. стана ясно, че е започнало 
изпълнението на СМР, но не е представена проектната част за опазване на околната 
среда и респективно изпълнителят няма одобрение и място за депониране на 
отпадъци. Изпълнителят разясни, че една от причините е, че МОСВ е предоставило 
една и съща площадка както на изпълнителя на подучастък 3, така и на изпълнителя 
на следващия участък от лот 3.1. в посока към Симитли. Това обстоятелство  налага 
търсене на друга подходяща площадка, тъй като предоставената е вече заета от 

 
17 Бел.: изпълнителят на обособена позиция 3, обхващаща проектирането и строителството на третия подучастък, е „ПСТ 
Груп“ ЕАД. 
18 След извършеното посещение на терен в началото на юни 2020 г. Асоциация „Прозрачност без граници“ изпрати до 
тримата изпълнители въпросници, в които те получиха възможност да отразят данни относно напредъка на 
строителните дейности, оценки и препоръки относно взаимодействието с възложителя и с други институции. Този 
подход е израз на разбирането, че данните и оценките от наблюдението трябва да се основават на точна и коректна 
информация и оценки, отразяващи позициите на всички участници в процеса. Изпълнителят на подучастък 3 предостави 
писмено информация, която съдейства за по-прецизното и детайлно отразяване на извършените строителни работи в 
настоящия доклад. При следващи посещения наблюдателят ще поиска да се запознае със заповедната книга, протоколи 
от лабораторни изпитвания, декларации и сертификати за качество, които се поддържат в архив в приобектовия офис. 
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другия изпълнител. Този проблем изисква разглеждане и предложение за решение, 
така че да се избягват подобни проблеми в бъдеще. 

83. В рамките на работната среща на 14 януари 2020 г. стана ясно, че актуалният график 
за изпълнение на СМР е предоставен на възложителя непосредствено преди 
срещата. Тук е мястото да се подчертае, че графикът за изпълнение на СМР е 
основен документ, който предопределя напредъка и контрола по изпълнението на 
обекта, както и свързаността между отделните видове СМР. Разбираемо е, че 
поради различни причини той може да се променя, но това не би трябвало да се 
прави в последния момент.  

84. В рамките на срещата бяха обсъдени и въпроси относно временната организация на 
движението. В тази връзка възложителят отправи забележка, че вход/изходът на 
обекта не беше сигнализиран достатъчно добре, направи устни предписания за 
въвеждането на допълнителен човек – сигналист, който да допълва направената 
временна организация.  

85. В тази връзка независимият наблюдател отправя препоръка към възложителя, че 
освен устна, би трябвало да има и писмена комуникация или заповед по подобни 
въпроси, които се третират в проектните части „Временна организация на 
движението“ и „План за безопасност и здраве“. 
Посещение на строителната площадка 

86. Посещението през януари 2020 г. беше извършено непосредствено след стартиране 
на изпълнението на строителните работи. Извършваните строително-монтажни 
работи в началото са предимно земни работи – изкопи, при които не се влагат 
материали и практически нямаше съществени строително-монтажни дейности, 
които да се проверяват или контролират. Все още не беше инсталирана приобектова 
лаборатория за провеждане на изпитвания. Към датата на изработване на 
настоящия доклад19 акредитираната лаборатория вече функционира. 

87. В рамките на месечната среща, проведена през месец януари 2020 г., е поставен 
въпросът за установено слягане на пътния насип, което е по-голямо от допустимото. 
Поради това се налага да бъдат взети допълнителни мерки за укрепване, което от 
своя страна налага промяна в плана за организация на работата. 

88. При проверките, извършени в началото на февруари, на март и на юни 2020 г., бе 
установено, че изпълнителят е мобилизирал предвидената техника и работници за 
изпълнение на предвидените в договора дейности.  

Напредък на строителството: констатации от посещението на месечната 
работна среща и на терен, извършено на 05.06.2020 г. 

89. Месечната работна среща и проверката на място бяха извършени на терена на 
строителната площадка. Извършен бе обход на терена, като бяха проверени 
включително армонасипната стена, шахтата, която ще събира водите от района, и 
аварийната връзка.  

90. От проведените обсъждания стана ясно, че изпълнителят е установил слаби почви в 
участък, намиращ се в близост до подучастък 2 (тунела) и счита за нужно да се 

 
19 20 юни 2020 г. 
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продължи укрепващата стена чрез допълнителни работи20. В тази връзка 
възложителят препоръча искането да бъде обосновано със съответните 
документирани проби от изследване на терена и съответно изпълнителят да ги 
предостави на АПИ за решение.  

Снимки 10 и 11. Подучастък 3 от страната, намираща се до бъдещия тунел 

 

 
 
Контрол от възложителя 

91. Въз основа на наблюдението на дискусиите в месечните работни срещи и 
проверките на терен може да се направи оценка, че възложителят осъществява 
адекватен и ефективен контрол върху работата на изпълнителя, която в определени 
пунктове дава основание за критични бележки. В тази връзка следва да се 
отбележат следните коментари: 1) необходимо е по-детайлно документиране (по-
детайлно водене на записи в заповедната книга, вземане на проби и представяне на 

 
20 Съгласно договора 5% от общата сума по договора може да бъде използвана за допълнителни работи.  
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съответните протоколи, изпитване на характеристиките на влаганите материали); 2) 
необходимо е осъществяване на регулярен контрол върху качеството на влаганите 
земни маси21; 3) необходимо е изграждане на добър дренаж на шахта, която ще 
събира водите от района, за да не се допусне в бъдеще събиране на води и 
подкопаване на съществуващия път Е-79; 4) необходимо е придържане към 
предвидените мерки за безопасни условия на труда, като се отчита и 
обстоятелството, че работещите и техниката работят в непосредствена близост до 
активно използвания път Е-79. 

Снимки 12 и 13. Полагане на основа на трасето. Изграждане на аварийна връзка 

     
 

92. По информация, предоставена от изпълнителя, към датата на проверката на място, 
напредъкът на строителните работи е следният: извършени са 32% от работите. 

93. Процентът на изпълнение на отделните дейности е следният: 
- Общ обикновен изкоп земни, включително натоварване, транспортиране на 

определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно 
изискванията на Техническите спецификации (ТС) – 41%; 

- Общ обикновен изкоп скални, включително натоварване, транспортиране на 
определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно 
изискванията на Техническите спецификации – 91%; 

- Изкоп за съоръжения, армонасипни стени, включително натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето 
му, съгласно изискванията на ТС – 47%; 

 
21 В рамките на визираната проверка възложителят отправи сериозна забележка на изпълнителя за качеството на 
земните маси, които възнамеряваше да вложи в основата на пътното трасе в един от наблюдаваните участъци. В 
резултат на навременната реакция на възложителя това не бе допуснато. 
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- Изкоп за  съоръжения с дълбочина до 4м, включително натоварване, 
транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето 
му, съгласно изискванията на ТС – 6%; 

- Изкоп хумус, включително натоварване, транспортиране на определено 
разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно изискванията на ТС – 
100 %; 

- Изпълнение на насип с подходящ материал съгласно Техническите спецификации и 
Част 4 от Норми за проектиране на пътища – 37%; 

- Изпълнение на насип от материал тип-1 за армонасипни стени, съгласно 
изискванията на проекта и действащата Техническа спецификация и Част 4 от 
Норми за проектиране на пътища – 36%; 

- Разчистване площите в рамките на сервитута на пътя, включващо  изсичане на 
дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци 
както и  свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Инженера – 100%; 

- Направа на тръбен водосток с диаметър Ф150 см, за корекция на дере, съгласно 
чертежите и изискванията на Техническата спецификация, включително всички 
свързани с това разходи – 22%; 

- Направа на стоманобетонови сглобяеми правоъгълни елементи среден тип СПВ-ПТ 
200/200Б,  включително всички свързани с това разходи, съгласно чертежите и 
изискванията на Техническата спецификация – 44%; 

- Доставка и изливане на място на бетон С12/15/В15/ съгласно  изискванията на 
Техническата спецификация, при съоръжения, включително кофраж и всички 
необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи – 19%; 

- Доставка и изливане на място на бетон С25/30 съгласно изискванията на 
Техническата спецификация, при съоръжения, включително кофраж и всички 
необходими материали без армировката и всички свързани с това разходи 43%; 

- Направа на укрепителни стени армонасипни, включително  всички свързани с това 
разходи съгласно изискванията на ТС – 14%; 

- Подлез при км 370+110 – 45%. 

Срокове 
94. Общият срок за изпълнение на договора е удължен с 2 месеца, като причината са 

ограничителните мерки срещу разпространението на Ковид-19, наложени при 
извънредното положение. Предвид спецификата на работа и използваните 
материали, тези мерки се отнасят преди всичко до изискванията за работата на 
личния състав.   
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ІV.ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Общи изводи 

95. Проблемът с недостатъчно подробните данни от геоложки проучвания създава 
определени затруднения както при проектирането, така и при строителството на 
участъци от наблюдавания инфраструктурен обект. Липсата на достатъчно подробни 
данни създава определени препятствия в работния процес, като води до 
необходимост от извършване на поредица от допълнителни проучвания, промяна в 
предложените проектни решения, допълнителни обсъждания в ЕТИС и нови 
съгласувания с институции, промяна в сроковете за изпълнение на отделни 
строителни дейности и в използвани строителни материали.   

96. От извършеното наблюдение на терен се установява, че дейността по строителство е 
стартирала своевременно22 и се извършва, като в общи линии съответства на 
предвидения график. Към момента на изработване на настоящия доклад (средата на 
юни 2020 г.) не са констатирани съществени затруднения в работата, които да 
създадат риск от критично забавяне при изграждането на инфраструктурното 
съоръжение. Изключение от тази оценка може да се направи относно подучастък 1, 
където съществува риск от по-съществено забавяне.  

97. Наблюдението на терен дава основание за оценка, че изпълнителите са създали 
необходимата организация на работа, като на първите два подучастъка са изградени 
приобектови офиси за управление, намиращи се непосредствено до терена на 
извършваната строителна дейност, а при третия участък този офис е позициониран в 
сграда на близкото с. Железница.  

98. Контролът върху качеството на строителните материали се осъществява както от 
акредитирани лаборатории, които са изградени на място, така и от страна на 
възложителя и на ангажирани от него експерти.  

99. Наблюдението на месечните работни срещи и на проверките на терен дава 
основание за оценка, че възложителят осъществява системен контрол върху 
работата на изпълнителите. Екипът на АПИ поддържа добро взаимодействие с 
изпълнителите, строителният надзор и други експерти, включени в срещите, като (1) 
търси активно информация относно напредъка, възникнали проблеми и 
потенциални рискове; (2) формулира препоръки, свързани с организацията на 
работата, и следи за тяхното изпълнение; (3) стреми се да оказва съдействие при 
комуникацията с други държавни институции и местни власти, в рамките на 
неговите компетенции. Въз основа на наблюденията може да се направи оценка, че 
екипът на възложителя осъществява адекватен и ефективен контрол. 

100. При извършваните посещения на терен екипът на наблюдателя получаваше 
необходимото съдействие от възложителя и от изпълнителите, като получи 
възможност да присъства на месечните координационни срещи, да задава своите 
въпроси и да извършва посещения на строителната площадка. Двама от 

 
22 Бел.: проверките на място, извършени от екипа на наблюдателя показва, че дейности с подготвителен 
характер се извършваха и по-рано от формално установения начален срок, като вероятно те са целели 
осигуряването на възможност за бърз старт на същинската работа.  
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изпълнителите (на подучастък 1 и подучастък 3) предоставиха в писмен вид и 
обобщена информация относно напредъка на строителните дейности.  

101. За ефективното наблюдение на изпълнението на трите сключени публични договора 
и за изработването на задълбочени доклади независимият наблюдател се нуждае от 
бърза и ефективна комуникация с Възложителя (не само по отношение на достъпа 
до строителния обект, но и до документацията, която е на разположение в АПИ), 
така както е предвидено в Пакта за почтеност. 
 

2. Препоръки 

102. Отражение на недостатъчно задълбочените геоложки проучвания върху 
проектирането и строителството: Възложителят следва да отделя особено 
внимание на геоложките проучвания. Задълбочеността на тези проучвания и 
коректността на данните са ключови фактори, които минимизират потенциални 
рискове, свързани с неизпълнение на предвидените срокове, промяна във 
финансовите разчети, извършване на непредвидени дейности, използване на други 
материали, извършване на допълнителни съгласувателни процедури с други 
институции. 

103. Координираща роля на възложителя при проектирането и строителството на 
подучастъци от общ инфраструктурен обект: При проектирането на големи 
инфраструктурни обекти, изграждани на отделни участъци с различни изпълнители, 
е необходимо възложителят да играе по-ефективна координираща роля. Това е 
необходимо, за да бъдат избягвани рискове от несъответствия между 
проектантските решения на изпълнителите на съседни участъци. По аналогичен 
начин стои и въпросът с необходимостта от координиране на разрешения за терени 
за депониране на земни маси, издавани от други институции.  

104. Документиране и проследяване на препоръките на ЕТИС относно проектите: При 
разглеждане и добряване на проектните решения е необходимо възложителят да 
разработи процедура, която да дава увереност, чрез писмено проследими 
документи, че всички забележки на ЕТИС са взети предвид и са отразени както в 
протоколите от последващи обсъждания, така и във финалните проекти. В тази 
връзка едно възможно решение би било в правилника за работа на ЕТИС да се 
доразвият правила и процедури, които гарантират че има проследяемост и контрол 
по отношение на формулираните препоръки. 

105. Контрол относно спазване на безопасни условия на работа и безопасност на 
пътното движение: Предвид сложността на изграждането на съоръжението и 
рисковете при изкопните дейности на тунела е необходимо да продължи стриктното 
спазване на изискванията за безопасност за работещите на обекта. Също така е 
необходимо да продължи полагането на усилия за поддържане на пътната 
маркировка и почистване на международния път Е-79, по който се осъществява 
интензивен трафик.  
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