Стълб. 3: Свързана България

Компонент 2: „Транспортна свързаност“

Проект: Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез
изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София

I.Бенефициенти:
Столична община- Метрополитен ЕАД.

II.Допустими дейности:
Проектът включва изграждането на два участъка от екологичния масов градски
транспорт, обособени в следните лотове:
o Лот 1 - участък МС „Хаджи Димитър”-ж.к.Левски с дължина 3 км и 3
метростанции:
Строителството на участъка включва: реконструкция на засяганата инженерна
инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч.
изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в
конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни
конструкции на метростанциите и пристанционните съоръжения, изпълнение на релсови
пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на
трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и
комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите - довършителни
работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за
управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите входове, подлези, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и
околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни
изпитания и въвеждане в експлоатация.

o Лот 2 - участък ул. Шипка- кв. Гео Милев-ж.к.Слатина-Зала Арена армеец/
Техпарк София-бул. Цариградско шосе с дължина 6 км и 6 метростанции:
Строителството на участъка включва: реконструкция на засяганата инженерна
1

инфраструктура, изграждане на конструкциите на метростанциите и тунелите- в т.ч.
изкопни работи, укрепване на изкопите с масивни стоманобетонни стени включвани в
конструкциите на съоръженията, изграждане на вътрешните стоманобетонни
конструкции на метростанциите и пристанционните съоръжения, изпълнение на релсови
пътища и контактна мрежа, електроподстанции и външни връзки за захранване на
трасето от градските ел. подстанции, ел. мрежи, системи за управление, безопасност и
комуникации /6 системи/, архитектурни работи в метростанциите- довършителни
работи в служебните помещения за разполагане на оборудването на системите за
управление и функциониране на метрото и представителни части на станциите входове, подлези, входни вестибюли и перонни участъци, възстановяване на терена и
околното пространство след завършване на строителството и единични, комплексни
изпитания и въвеждане в експлоатация.

III. Бюджет:
1.Общ бюджет: 765 485 416 лв.
2. Бюджет по дейности:
Дейност
1. Лот 1
2. Лот 2

Общ бюджет в лв. Общ бюджет в лв. без Национално
без ДДС
ДДС от ПВУ
съфинансиране, в лв.
217 465 416
217 465 416
548 020 000
142 534 584
405 485 416

3. Разпределение на бюджета, според типа разход:
-

Изграждане на инфраструктура (СМР) –70%;
Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) -27.4%%;
Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги и управление
на проекта) -2.6%.

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2025 г.
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