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Подземната железница вчера, днес и утре

Софийското метро от-

белязва 25 г. от пускането 

в експлоатация на първия 

си участък от пет стан-

ции. Първото влакче на 

столичната подземна же-

лезница потегля на 28 

януари 1998 г., по трасе с 

дължина 6,4 км. и пет 

станции. Строителството 

на първите пет станции 

започва още през 1979 г., 

когато тогавашният кмет 

Петър Междуречки прави 

първата копка на станция 

„Вардар”. Изграждането 

на петте станции отнема 

цели 19 години, а през 

1999 г., 2000 г. и 2003 г. 

към тях се присъединяват 

следващите три.  

Така Западният радиус 

на Линия 1 е изграден за 

24 г. от започването на 

строителството му. Следва 

изграждането на Източния 

радиус на Линия 1 /2004 

– 2009 г./, на Линия 2  

/2009 – 2012 г./ и Линия 3 

/2016  – 2021/, които свър-

зват отдалечените квар-

тали на София с центъра 

ѝ. С тях метрото достигна 

52 км и има 47 станции. 

През март 2022 г. започ-

на строителството на едно 

от двете планирани раз-

ширения на Линия 3 под 

бул. „Владимир Вазов” - 

от кв. „Хаджи Димитър” 

до кв. „Левски” Отсечката 

е дълга 3 км и има разпо-

ложени на нея 3 метрос-

танции. – от кв. „Хаджи 

Димитър” до кв. „Левс-

ки”. През пролетта на т.г. 

ще започне изграждането 

и на второто разширение 

на Линия 3 – през кв. 

„Слатина” и „Гео Милев” 

до Арена Армеец и „Ца-

риградско шосе. Новата 

отсечка ще е дълга 6 км 

и ще има 6 станции. Очак-

ванията са изграждането 

на двете трасета да при-

ключи през 2025-2026 г., 

когато метротрасето ще 

достигне 61 км и ще има 

56 станции. 

25 години заедно
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но правителството отказа 

да ни предостави необ-

ходимите средства за съ-

финансиране. Аз бях ка-

тегорична, че строител-

ството на метрото няма 

да спира. Поех отговор-

ността да изградим тази 

отсечка и отделихме па-

рите от общинския бю-

джет. Впоследствие ЕК 

ни възстанови сумите. 

Поех риска с това реше-

ние, но продължих строи-

телството на метрото. Фи-

нансистите невинаги бяха 

съгласни с моите пред-

ложения, но намирахме 

консенсус.  

Вторият път, когато имах-

ме трудности със съфи-

нансирането, беше при из-

пълнението на третата ли-

ния. За нея бяха осигурени 

средства до район „Красно 

село“, а до „Овча купел“ 

нямаше. По това време 

„Овча купел“ беше сред 

частите на града с много 

лоша транспортна свър-

заност. Общината отново 

съумя да осигури съфи-

нансиране за този участък 

и след като защитихме 

проекта пред европейските 

институции, парите ни 

бяха възстановени.  

Винаги съм отстоявала 

тезата, че трябва да сме 

подготвени, да работим 

прозрачно, с много строга 

финансова дисциплина, и 

това се оценява от нашите 

европейски партньори. От 

2009 г. до 2020 г. защи-

тихме европейско финан-

сиране в размер на 900 

млн. евро, от които около 

200 млн. евро са собстве-

ните средства от общин-

ския бюджет, които га-

рантирахме. С тях освен 

строителството на 34 км 

като МС „Летище Со-

фия”, МС „Централна жп 

гара“, МС „Интер Експо 

център“, МС „Бизнес 

парк“, които открихме 

през 2015 г., постигнахме 

истинската свързаност, 

която гарантира устойчи-

ва мобилност в града.  

Най-важният въпрос 

при изпълнението на 

проект от такъв мащаб 

е осигуряването на фи-

нансиране. Голяма част 

от него дойде от ЕС. Как 

се убеждават европей-

ските институции, че 

метрото на София заслу-

жава да получи средства 

от фондовете на Съюза? 

Един от големите успе-

хи на България след вли-

зането й в ЕС е възмож-

ността за по-бързото 

строителство на метрото. 

Финансирането от ЕС, 

което защитихме, не се 

получава лесно. Става с 

много работа, със силни 

аргументи и добре под-

готвени проекти, както и 

с открит диалог с ЕК и с 

Европейската инвестици-

онна банка. Постига се и 

с осигуряване на собст-

вено съфинансиране, кое-

то винаги е било задъл-

жително условие. В това 

отношение сме срещали 

трудности в определени 

моменти. Имаше прави-

телства, които помагаха 

на Столичната община за 

развитието на метрото, 

но някои възпрепятстваха 

процеса. По времето на 

кабинета на Пламен Оре-

шарски трябваше да оси-

гурим съфинансиране за 

участъка от МС „Джеймс 

Баучер“ до МС „Витоша“. 

Ставаше въпрос само за 

1 км и 1 метростанция, 

участъците на метропо-

литена се изгражда под-

земна инфраструктура, 

реновират се булеварди, 

правим буферни паркин-

ги, интермодални терми-

нали. На практика мет-

рото превърна София в 

европейска столица.  

През 2009 г. бяха във-

едени в експлоатация два 

важни централни участъка 

– през май и септември, 

кмет беше Бойко Борисов. 

Тогава бяха пуснати тра-

сетата от МС „Сердика“ 

до МС „Стадион Васил 

Левски“ и от Национал-

ния стадион до жк „Мла-

дост“ с обща дължина 8 

км. Когато станах кмет, 

заварих подготвени про-

екти за следващите от-

сечки. Продължихме да 

работим по разширението 

на първата линия в из-

точна посока и по част от 

втората линия, които за-

вършихме през 2012 г.  

Най-мащабната програ-

ма за разширение на мет-

рото изпълнихме през пе-

риода 2012-2021 г. Пост-

роихме общо 21 км. С 

разширенията на първата 

и втората линия осигу-

рихме свързаност на най-

големите жилищни райо-

ни, а с ключовите обекти, 

Г-жо Фандъкова, кога-

то през 2009 г. станахте 

кмет на Столичната об-

щина (СО), колко км от 

метрото бяха в експлоа-

тация и за каква част 

от разширението му има-

ше подготвени проекти? 

През 2009 г. подземната 

железница на София беше 

с дължина 9,6 км и 8 стан-

ции. По това време тя се 

използваше от около 70 

хил. души дневно. Сега 

вече имаме истинска мет-

ромрежа с 3 линии, като 

за сравнение в експлоата-

ция са 52 км и 47 станции. 

Метрото заема 34% от об-

щия дял на транспортната 

система на столицата. С 

него могат да пътуват око-

ло 500 хил. души дневно. 

Равносметката е, че за по-

следните 12 г. са построени 

80% от подземната желез-

ница. Софиянци харесват 

този вид транспорт и го 

използват ежедневно.  

От встъпването ми в 

длъжност като кмет на 

София метрото винаги е 

било стратегически при-

оритет. Освен че е най-

бързият, удобен и еколо-

гичен транспорт, то про-

меня града и кварталите, 

през които минава. Заедно 

със строителството на 

метро изградихме и депо 

за влаковете, закупихме 

68 нови мотриси. Средст-

вата за влаковете бяха от 

ОП „Околна среда“, а за 

строителството на линии-

те, станциите и депото - 

по ОП „Транспорт“ и ОП 

„Транспортна инфраст-

руктура“. С построените 

трасета от подземната же-

лезница спестяваме около 

90 хил. т вредни емисии. 

Безспорно ползите от мет-

рото са много и затова 

продължаваме да работим.  

Участъкът от третата 

линия през район „Овча 

купел“ беше Ваша идея 

– първоначалният про-

ект беше от кв. „Кня-

жево“ до бул. „Ботев-

градско шосе“. Оправ-

даха ли се очакванията 

от тази промяна? 

Категорично смятам, че 

това е правилно решение. 

То беше взето заедно с 

много експерти. Огромна 

заслуга имат изп. дирек-

тор на „Метрополитен“ 

ЕАД проф. д-р инж. Сто-

ян Братоев и главните ар-

хитекти на София, които 

работиха в тези периоди. 

Първоначално третата ли-

ния трябваше да се движи 

наземно по трасето на 

най-стария трамвай в сто-

лицата – номер 5, който 

и досега е сред най-бър-

зите връзки с електрот-

ранспорт. Както споме-

нах, в този период р-н 

„Овча купел“ имаше лоша 

транспортна свързаност. 

След построяването на 

метрото, на буферните 

паркинги, след обновява-

нето на булевардите той 

вече е сред районите на 

София с най-добри транс-

портни връзки. Затова 

Най-мащабната програма за  разширение на метрото  
изпълнихме през периода 2012-2021 г.

Подземната железница превърна 
София в европейска столица

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:
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Кметът Йорданка Фандъкова, проф. Стоян Братоев и кметът на район  
„Подуяне” Ева Митова пристигат на церемонията по първа копка  

на разширението на Линия 3 по бул. „Вл. Вазов” – 21.3.2022 г.

считам, че взетото от нас 

решение беше правилно.  

Строителството на мет-

рото продължава. Раз-

ширението на третата 

линия е в ход, но учас-

тъкът от него през район 

„Слатина“ до бул. „Ца-

риградско шосе“ беше 

изключен от Национал-

ния план за възстановя-

ване и устойчивост 

(НПВУ). Отново СО ще 

трябва да осигури 

средства за реализира-

нето му. От доста време 

работите това да се слу-

чи. Какво постигнахте? 

Моят ангажимент към 

софиянци е строителство-

то на метрото да не спира, 

въпреки пречките удър-

жах на думата си. Важно 

е, че и аз, и гражданите 

стоим зад проекта и раз-

витието на метромрежата 

продължава. Безотговор-

но е който и да е да ли-

шава жителите и гостите 

на столицата от участъка 

през „Слатина“. Двете от-

сечки от разширението 

на третата линия са най-

трудни за осигуряване на 

финансиране. Има и обек-

тивни причини за това. 

София се превърна в по-

богат град и Европейската 

комисия не предвижда в 

програмен период 2020-

2027 г. средства от кохе-

зионните фондове за про-

ектите на българската сто-

лица. Водили сме разго-

вори с еврокомисари и 

сериозен диалог с ЕК, за 

да защитим продължава-

нето на строителството 

на метрото, и така пос-

тигнахме съгласие да се 

кандидатства за финан-

сиране по НПВУ. Подгот-

вихме проекти, които под-

адохме, като съфинанси-

рането щеше да е осигу-

рено от нас. Преминахме 

през редица обсъждания 

с управляващите.  

По времето на първото 

служебно правителство 

имаше дискусии за нама-

ляване на парите за мет-

рото. Водихме диалог това 

да не се случва и успяхме 

да защитим и запазим фи-

нансирането за София. 

При последното редовно 

правителство финансира-

нето беше отрязано и от-

сечката през „Слатина“ 

беше изключена от На-

ционалния план. Прегова-

ряхме с Европейската ин-

вестиционна банка за съ-

финансиране. Постигнах-

ме устен ангажимент 

средствата за метрото, кои-

то бяха намалени от НПВУ, 

да бъдат отпускани еже-

годно от държавния бю-

джет. Получихме плани-

раната сума за 2022 г., но 

не и гаранции за следва-

щите 3 години. Помощта 

дойде от настоящия слу-

жебен министър на фи-

нансите Росица Велкова-

Желева. Оглавяваното от 

нея ведомство направи фи-

нансова обосновка при 

промяната на Общия уст-

ройствен план, а Минис-

терският съвет я одобри. 

Така се гарантира финан-

совият ангажимент на дър-

жавата да осигури липс-

ващите пари за участъка 

до „Слатина“ – за 4 г. да 

ни отпуска по 40 млн. лв. 

на година. За 2023 г. има 

налични средства, те са 

заложени в удължения дър-

жавен бюджет.  

Вече имаме спокойствие, 

работим за приключване 

на процедурите и старт на 

строителството на този 

участък. Трасето е много 

важно, то минава през ра-

йон „Слатина“, който е 

гъсто населен. Метрото 

ще достига до обекти, кои-

то ще генерират много го-

лям пътникопоток, като 

Зала „Арена София“ и Со-

фия Тех Парк. Територията 

на „Слатина“ се развива 

много бързо.  

Винаги е имало спорове 

за финансирането на мет-

рото, но СО е имала под-

крепата на жителите на 

града за продължаване на 

строителството. Това е 

напълно оправдано от 

гледна точка на ползите.  

Как бихте оценили ра-

ботата си с екипа на 

„Метрополитен“ ЕАД? 

Политическите решения 

се взимат от кмета и Сто-

личния общински съвет 

(СОС). Но най-важните 

хора са тези, които реално 

работят на терен, строи-

телите и ръководителите 

на проекта. Безценен е 

приносът на проф. Стоян 

Братоев. Аз имам две за-

дачи – да осигурявам 

средствата за строител-

ството на подземната же-

лезница и да запазя екипа 

и проф. Братоев. Успеш-

ното изпълнение на про-

ектите за метрото зависи 

от работата на експертите 

в „Метрополитен“ ЕАД, 

от хората, които са се до-

казали като изключителни 

професионалисти. Много 

им благодаря на целия 

екип на дружеството и спе-

циално на проф. Братоев, 

разбира се, и на всички, 

които имат принос в реа-

лизацията на проектите.  

Предстои да отбележим 

25 години от пускането 

на първия участък и много 

хора заслужават благодар-

ности като тези, които ра-

ботят за експлоатацията 

на метрото. Ръководители 

на станции, машинисти, 

касиери, служителите по 

чистота. Всеки, който е 

посещавал големи градове 

в чужбина с метрополи-

тени, може да отчете пос-

тиженията на София в 

това отношение.  

Благодаря на проектан-

тите, на архитектите, на 

строителите. Чудесно е, 

че почти всички станции 

са тематични. Сигурна 

съм, че повечето пътници 

си имат любими спирки 

от метрото. Няма да 

скрия, че моята е при МС 

„Летище София“, която 

е сред малкото наземни. 

Архитектурата й е запом-

няща се и интересна. Ха-

ресвам много и МС „Ме-

дицински университет“.  

МС „Сердика 2“ също е 

прекрасна. При нея имаше 

много сериозни проблеми, 

които обаче доведоха до 

големи успехи за града. 

Заедно със строителството 

на метростанцията се про-

учваше и разкриваше ар-

хеологическо наследство. 

Наложи се промяна на 

проекта и се отказахме от 

предвидения многоетажен 

паркинг. На съвместни 

оперативки с експерти от 

Министерството на кул-

турата (МК) и „Метропо-

литен“ ЕАД обсъждахме 

как най-бързо да реализи-

раме строителството. Раз-

брахме се, че ще разкрием 

културно-историческото 

наследство, като единстве-

ното, което поисках, бе 

процедурите, зависещи от 

МК, да не се бавят. Пре-

одоляхме всичко и накрая 

се получи изключително 

красива станция, където 

са експонирани част от ис-

торическите ценности на 

София. 

Когато Ви кажат сто-

личното метро, каква е 

първата асоциация от 

Ваша страна? 

За мен това е най-важ-

ният проект на града. Ако 

трябва да направя асоциа-

ция, тя е за цял подземен 

град. Метрото е сред най-

големите ни постижения. 

Постигнахме го с усилия-

та на много хора – от ре-

шенията на СОС през ра-

ботата на екипа на „Мет-

рополитен“ ЕАД и изпъл-

нителите. И пак казвам - 

без поддръжката на сто-

личани много трудно бих-

ме реализирали проекта 

за метрото, който винаги 

е бил консенсусен.  

Благодарение на финан-

сирането на ЕК този про-

ект е познат на еврокоми-

сари, председатели на Ко-

мисията в различните ман-

дати. Представители на 

европейските институции 

са идвали не само да от-

криваме заедно станции, 

но и са помагали да пре-

одоляваме проблеми. На-

времето комисарят по ев-

ропейска политика за съ-

седство и преговори за раз-

ширяване Йоханес Хан на-

рече метрото проект за 

пример.  

Съвместна публикация 
с в. „Строител” 
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политен“ ЕАД управля-

ваме успешно проекта, по-

магат ни министерства, 

местна власт и оператив-

ните програми.  

Като върна лентата назад 

мога да кажа, че сме 

имали и смешни, и опасни 

моменти. Строителството 

на метрото е тежко и 

опасно. Имало е моменти, 

когато се е налагало да 

взимаме сложни решения, 

за да предотвратим опас-

ни последици. Нашето 

метро се развива добре и 

успешно без особени ин-

циденти - както по отно-

шение на строителството, 

така и по отношение на 

експлоатацията.  

Например, в участъка на 

бул. „Ломско шосе“ ук-

репването на изкопа беше 

с шлицови стени, в които 

се направи тунелът. Една 

част от 30-40 м. се оказа с 

по-мека почва. Шлицо-

вите стени, които са вре-

менни съоръжения, тогава 

поддадоха. Строителят 

успя да реагира своевре-

менно. Спряхме деформа-

Хората преценяват, че 

обектът е важен за града, 

много е полезен и затова 

всички помагат - и по 

време на правителството 

на Сергей Станишев бяха 

осигурени целево сред-

ства, и с Иван Костов  

сме работили, и с Бойко 

Борисов.  

От 1992 г. досега нито 

един премиер и нито 

един кмет не са били 

против строителството 

на метрото.  

Безспорно метрото е ими-

джов проект за България. 

Той е изключително поле-

зен. От друга страна, 

имаме строга финансова 

дисциплина и съм катего-

ричен, че нито един евро-

цент не е отклонен в неп-

равилна посока. Нашето 

метро е с най-ниска стой-

ност на строителството на 

километър в сравнение с 

останалите метрополи-

тени. Това се дължи на 

строгата финансова дис-

циплина и кратките сро-

кове на изграждане. Нека 

да е ясно, че всяка година 

след четвъртата година на 

строителството на една 

отсечка на метрото оскъ-

пява проекта с 20% и за-

това се опитваме да вли-

заме в този срок. Всички 

заедно - проектанти, стро-

ители, екипът на „Метро-

тище „София“ и до Бизнес 

парка, като това бяха още 

7 км. Така за програмния 

период 2007-2013 успяхме 

да направим 18 км метро.  

За програмния период 

2014-2020 предложихме 

за финансиране 3 линия, 

която беше одобрена. И  

успяхме така общо за 

двата периода да напра-

вим 34 км. Но паралелно 

започнахме работа по про-

екта за разширение на тре-

тата линия по бул. „Вла-

димир Вазов“ и през кв. 

„Слатина“. И в Национал-

ния план за възстановя-

ване и устойчивост пред-

ложихме тези участъци. 

Беше приет само първият 

от тях. Може би и участъ-

кът през кв. „Слатина“ 

също ще бъде финансиран 

с европейски средства, но 

в по-късен етап, защото 

има определени проце-

дури, които трябва да бъ-

дат извървени. Благодаре-

ние на европейското 

финансиране и средствата 

от СО, благодарение на 

отговорното отношение 

на кмета на София Йор-

данка Фандъкова, която 

нееднократно е заявявала, 

че метрото е един от най-

приоритетните проекти на 

столицата, благодарение 

на Столичен общински 

съвет проектът се случва. 

Работил съм с 5 кмета  

на Столичната община- 

проф. Александър Янчу-

лев, Стефан Софиянски, 

Минко Герджиков в пе-

риод от 6 месеца, Бойко 

Борисов и Йорданка Фан-

дъкова. Нито един от тях 

не е бил против разви-

тието на метрото и всеки 

един от тях ни е  помагал.  

През годините възмож-

ностите са били различни 

и възможностите на об-

щината са били други. До 

1998 г. средствата бяха 

само от общинския бю-

джет, след това средства 

бяха отпуснати по т.нар. 

„японски заем“, след това 

използвахме европейско 

финансиране. След влиза-

нето на България в ЕС се 

появи възможността за по-

лучаване на пари, но за да 

кандидатстваш, трябва да 

имаш готови проекти. Ние 

имахме готовност, канди-

датствахме  и отговаряхме 

на изискванията - проек-

тът да е значим, да об-

служва голяма група от 

хора, да има екологични 

измерения.  Още тогава ни 

се подсказа, че има въз-

можност за финансиране 

и на други участъци от 

метрото, но трябва да има 

готови проекти.  Подго-

товката на един проект за 

развитие на метрополи-

тена отнема 4 години, а 

понякога и повече. Започ-

нахме да работим по из-

готвянето им,  кандидатст-

вахме с тях и успяхме с 

европейски средства от 

първия програмен период 

да направим 11 км - ця-

лата втора линия, час-

тично МС „Витоша“ и 

участъка „Младост“- бул. 

„Цариградско шосе“. В 

края на програмния пе-

риод влязоха за финанси-

ране и участъците до Ле-

цията, изгради се вътреш-

ната конструкция и ус-

пяхме да направим съоръ-

жението. Друг интересен 

момент е, че по бул. „Бъл-

гария“ минахме в старото 

русло на реката. Това 

обаче никъде не беше от-

белязано. И бяха напра-

вени шлицовите стени и 

покривната плоча, когато 

водата изби и за един ден 

напълни целия изкоп. 110 

кубика бетон бяха инжек-

тирани в масива, за да се 

спре пробива на водата, за 

да може после и тунелната 

машина да премине. При 

„Лъвов мост“ имаше един 

голям магистрален водо-

провод. Геологията на 

участъка беше нормална, 

но под съоръжението се 

беше образувала една 

мека почва като каша. Во-

допроводът се спука. 

Спряхме водата, източи се 

водата, укрепи се участъ-

кът и тунелопробивната 

машина успя да премине. 

В жк „Хаджи Димитър“ 

също имаше пробив от 

страната на реката. Тогава 

Метрото е имиджов проект за България
Моето виждане е, че подземната  

железница трябва да достигне 80 км 

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на „Метрополитен“ ЕАД: 

МС “Медицински университет”
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Метрото е обект без аналог 
по своите мащаби и значение

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, председател  
на Борда на директорите на „Метрополитен” ЕАД 

Метрото е обект без ана-

лог по своите мащаби и 

значение не само за Со-

фия и столичани, но и за 

страната. Освен като ин-

женерно постижение, то 

е обект с национално зна-

чение от икономическа, 

социална и екологична 

гледна точка.  

Известен факт е, че пър-

вите проучвания и планове 

за строителството на под-

земен транспорт в София 

са извършени още в края 

на 60-те години на мина-

лия век. През 1972 г. Ми-

нистерският съвет одоб-

рява технико-икономичес-

ки доклад, изследващ не-

обходимостта и ефекта от 

изпълнението на подобен 

проект,  а през 1973 г. е 

създадена специализира-

ната проектантска орга-

низация „Метропроект“. 

През 1974 г. е приета Ге-

нерална схема за развитие 

на линиите на метрото, 

съгласно която столичната 

метромрежа се предвижда 

да се състои от 3 метро-

диамeтъра с обща дължи-

на 62 км, 63 станции и 

средно разстояние между 

тях 1000 м. 

На 6 март 1978 г. започ-

ват първите строителни 

работи по изграждането 

на първи метродиаметър 

– от жк „Люлин“ до пло-

щад „Независимост“, със 

станции „Вардар“ и „Лю-

лин“. След множество ис-

торически събития, пре-

одолени кризи и труднос-

ти на 28 януари 1998 г. е 

въведен в експлоатация 

първият участък от него 

– с дължина 6,5 км и 5 

метростанции. 

25 г. след началото в екс-

плоатация са 52 км с 47 

станции, а с реализира-

нето на проекта за раз-

ширение на Линия 3 ще 

се достигне дължина от 

61 км с общо 56 станции. 

С изпълнението на раз-

ширението на Линия 3 

(участък „МС „Хаджи 

Димитър” - жк Левски“ 

и участък „Ул. Шипка - 

кв. „Гео Милев” – жк 

„Слатина” – зала „Арена 

София”/София Тех Парк 

– булевард „Цариградско 

шосе“) се очаква по данни 

на „Анализ на ползи и 

разходи на проекта“ да 

увеличи броя на прево-

зените пътници с 26 млн. 

годишно, да намали вред-

ните газове в града, да 

редуцира броя на авто-

мобилите в движение с 

около 13 хил. дневно, като 

облекчи трафика и пови-

ши средната скорост на 

придвижване с градския 

транспорт с над около 2,5 

пъти. Поради значително 

по-високата скорост на 

придвижване с метрото 

в сравнение с останалия 

транспорт жителите на 

столицата ще спестят до-

пълнително около 13 хил. 

човекочаса дневно. 

За мен е висока чест и 

отговорност да бъда част 

от „Метрополитен” ЕАД, 

да имам уникалната въз-

можност да работя с из-

ключителния човек и спе-

циалист проф. д-р инж. 

Стоян Братоев, който е 

изп. директор на дружест-

вото, чийто неуморен труд 

и отдаденост са в основата 

на постигнатите резултати 

в името на изграждането 

на София като достойна 

европейска столица.  

Заслужени са почестите 

за целия колектив на 

„Метрополитен” ЕАД 

под ръководството на 

проф. Стоян Братоев и 

неговите заместници –  

инж. Красимир Савов и 

инж. Кирил Зайков.  

В изграждането на мет-

рополитена са участвали 

и участват големи имена 

и специалисти на инже-

нерно-строителната на-

ука и практика в Бълга-

рия, като особено бих 

искала да спомена проф. 

дтн инж. Божидар Божи-

нов, който на своята дос-

тойна възраст продължа-

ва щедро да раздава зна-

ния и професионализъм, 

като играе ключова роля 

в решаването на едни от 

най-сложните проблеми 

при строителството му. 

Важно е да спомена и 

името на акад. Ячко Ива-

нов, един от доайените 

на строителния бранш. 

Щастлива съм да кажа, 

че в моята професионална 

дейност съм имала въз-

можността да бъда част 

от проектантските колек-

тиви, като съм решавала 

въпросите на организа-

цията и изпълнението на 

строителството за някои 

от тунелите и станциите 

на метрото. 

А като преподавател в 

Строителния факултет на 

Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ) съм била 

научен ръководител и кон-

султант по разработването 

на дипломни работи, 

свързани с изграждането 

на Софийското метро. 

                                                                   

Съвместна публикация с 
в. „Строител” 

реката се коригира, из-

гради се бетонова кон-

струкция, която да огра-

ничи достъпа на водата, 

източи се водата и се  

продължи. 

При подземните метропо-

литени винаги има про-

блем с подземните води. 

Преди години в България 

на посещение беше дирек-

торът на метрото във 

Виена. Той ми каза, че 

много харесва нашите 

станции и ни завижда за 

три неща - първото е, че 

метроспирките са много 

хубави, второто - че е 

много чисто и третото - че 

няма течове на вода в под-

земната железница.  

Относно визията за раз-

витието на метрото - 

Първата стъпка е свързана 

с това да се изградят двете 

разширения на третата ли-

ния на подземната желез-

ница. С това тя ще стане с 

дължина 21 км и 21 стан-

ции и ще вози над 200 хил. 

пътници дневно, което е 

много добър пътникопо-

ток. Моето виждане е, че 

през 2025-2026 г. двата 

етапа на третата линия 

трябва да бъдат завър-

шени. Същевременно тря-

бва да продължи под- 

готовката на проекти за 

бъдещото разширение на 

метрополитена. Чуват се 

гласовете, че строител-

ството трябвало да спре, 

но това не бива да се до-

пуска. В развитието на 

всяко метро има периоди 

на намалено строителство 

и такива, в които се работи 

активно. Подземна желез-

ница трябва да има там, 

където пътникопотокът е 

по-висок и не може да  

се обслужва качествено  

от наземния транспорт. 

Второ, наземният транс-

порт е вреден за града и 

София трябва да се осво-

бождава от него. Трябва да 

се търсят решения за из-

ползване на такъв бърз 

транспорт като метрото. В 

Общия устройствен план 

е предвидено изграждане 

на още две спирки в жк 

„Люлин“ в посока Софий-

ски околовръстен път 

(СОП). По бул. „Черни 

връх“ в посока СОП и 

„Студентски град“ също е 

едно актуално направле-

ние, защото там се извър-

шва активно строителство. 

При наши проучвания се 

оказа, че това ще е трасе с 

много високо натоварване. 

Друго трасе, което би 

следвало да се изпълни, е 

от Бизнес парка по посока 

долна станция на Симео-

новския лифт. Има и пред-

видено разширение в по-

сока към кв. „Илиянци“, 

но там липсва натоварване 

и строежът на този учас-

тък зависи от това кога ще 

се развие районът. Навре-

мето, когато е правена схе-

мата за развитието на  

метрополитенът в тази по-

сока, не е съществувал кв. 

„Надежда“. Когато се пра-

веха плановете за втората 

линия, направихме проуч-

ване и се оказа, че в посока 

„Надежда“ натоварването 

на метрото е 3 пъти по-го-

лямо, отколкото към „Или-

янци“. Имам малко по-

смело виждане за развитие 

на софийското метро и 

смятам, че то трябва да 

достигне дължина от 80 

км.  София няма нужда от 

кръгова линия, тъй като 

градът не е достатъчно го-

лям. Но по Южната дъга 

като се започне от бул. 

„Константин Величков“, 

през бул. „Тодор Каблеш-

ков“ и бул. „Г.М. Димит-

ров“ и се стигне до „Под-

уяне“ има потенциал за 

строителство на т.нар. леко 

метро. То трябва да се 

движи на обособено трасе, 

което е 100% независимо. 

Затова при станцията на 

бул. „Тодор Каблешков“ и 

бул. „Черни връх“ сме на-

правили понижение на ту-

нелната конструкция на 

метрополитенът, за да 

може отдолу да се разми-

нава с лекото метро. Ако 

се реализира този проект, 

отново ще се облекчи гра-

дът откъм генериране на 

трафик. 

Съвместна публикация с 
в. „Строител”
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През 2023 г. приоритет ще ни  
бъде обезпечаването на бъдещи 

трасета на метрополитена

През 2016 г., когато бях 

избран за главен архитект 

на Столичната община 

(СО), в процес на строи-

телство бе третата линия 

на метрото от жк „Хаджи 

Димитър“ до кв. „Горна 

баня“. Застанах начело на 

Направление „Архитек-

тура и градоустройство“ 

(НАГ) към СО  в момента, 

когато започна детайлната 

разработка на разшире-

нието на третия лъч и 

обезпечаването на проек-

та. Анализът за развитие 

на метрото е свързан с 

обезпечеността не само 

на трасетата, но и с по-

тенциалния брой гражда-

ни, които ще използват 

тези линии. Радостен 

съм,че с решение на Сто-

личния общински съвет 

бе приет Подробният уст-

ройствен план (ПУП) на 

разширението на метрото 

към кв. „Слатина. Над-

явам се процедурите, 

свързани с изграждането 

на съоръженията, да стар-

тират още през пролетта 

на 2023 г.  

Проучваме няколко 

концепции за  

бъдещото развитие  

на метрото. 

Работим по анализи, 

които са свързани с про-

дължаване на метрото от 

станция „Люлин“ в за-

падна посока към Софий-

ския околовръстен път 

(СОП). След МС „Люлин“ 

метрото завива в северна 

посока към МС „Слив-

ница“. Правим проучва-

ния за изграждане на нова 

станция, която да обвърже 

жп линията София – Дра-

гоман – Калотина с нови 

жп и автогара, които ще 

се намират в жк„Обеля“. 

Сравнявахме проекти за 

метро, наземен трамвай 

и развитие на жп ареала. 

Оказа се, че най-добре 

би функционирала жп ин-

фраструктура, която да 

обслужва и прилежащите 

населени места. Относно 

проучваната някога линия 

към бул. „Рожен“, която 

се счита за далекопер-

спективна възможност за 

бъдещо разширение - в 

този район няма натовар-

По този начин в началото 

на жк „Обеля“ ще се обо-

соби транспортен хъб. 

След реализирането на 

настоящите етапи по тре-

тата линия това ще е най-

спешният проект за из-

пълнение. В тази терито-

рия са отчуждени всички 

трасета на довеждащите 

връзки. Метрото трябва 

да намери развитие след 

МС „Люлин“ в западна 

посока към СОП. При-

чината е, че станциите, 

които ще се обособят, ще 

дадат огромен тласък на 

първи, втори, трети и чет-

върти микрорайон на 

„Люлин“. В този участък 

са планирани две метрос-

танции, предвижда се и 

създаване на буферен пар-

кинг, който да даде въз-

можност на хората от 

Перник, Кюстендил или 

Благоевград да оставят 

автомобилите си и да вли-

зат в града с метрото.  

Всяка една от тези крайни 

станции се разглежда през 

призмата на концепцията 

„Паркирай и пътувай“. За 

трасе от жк „Люлин“ към 

СОП има изработен ПУП, 

подготвени са документи 

и предстои отчуждаване 

на имотите по неговата 

дължина.  

Друга възможност за  

разширението на метрото 

е в посока „Студентски 

град“. 

Линията до „Студентски 

град“ е проучена. Аз из-

дадох заповед за допус-

кане на изработването на 

ПУП за това отклонение. 

Идеята е от кв. „Витоша“ 

метрото да продължи в 

южна посока, да завие 

към кв. „Витоша–ВЕЦ 

Симеоново“ и след това 

към „Студентски град“. 

Участъкът е проучен до 

бул. „Симеоновско шосе“ 

и обезпечен с трасе. Пред-

видени са 2 станции – ед-

ната ще е в кв. „Витоша 

– ВЕЦ Симеоново“, а дру-

гата– в „Студентски град“. 

В рамките на дейността 

на НАГ е направен анализ 

за развитие на метрото от 

летище София към 

кв.„Кремиковци“, като са 

проучени възможностите 

за обезпечаване на квар-

тала и бившия комбинат 

на територията му с на-

земна инфраструктура. 

Арх. Здравко Здравков – главен архитект на София:

ване, което да я обезпечи. 

Трасето е заложено в 

ОУП и може би някога 

ще се случи, но сега при-

оритетът е новите линии 

да обслужват колкото се 

може повече граждани. 

В момента по бул. „Ро-

жен“ се предвижда из-

граждането на трамвай. 

Приключихме всички 

процедури по отчужда-

ване на частните имоти 

и дейностите може да 

стартират още 2023 г. Ин-

вестициите в метрото не 

само за строителство, но 

и за експлоатацията му 

са много по-високи спря-

мо останалите видове 

транспортна инфраструк-

тура. Трябва да се мисли 

как да се направят връз-

ките с метрото и жп ли-

ниите, защото е много 

по-евтино и рационално, 

отколкото да се изграж-

дат трасета на метрото 

без необходимата нато-

вареност. 

Търсят се възможнос-

ти за строителство на 

буферни паркинги. 

СО е придобила терен 

от държавата, който се 

намира до Бизнес парк 

София, и там може да се 

мисли за обособяването 

на нов буферен паркинг. 

При МС “Младост 3” при 

бъдещия бул. „Копенха-

ген“ се търси възможност 

за подобен паркинг. Ра-

ботим за такъв и при МС 

„Г. М. Димитров“.  

По отношение на дей-

ността на НАГ през 2023 

г. фокусът на експертите 

ще е да обезпечат няколко 

трасета на метрото. След 

като разширението на тре-

тия лъч разполага с ПУП-

ове, ще работим по одоб-

ряване на инвестицион-

ните проекти. Друг при-

оритет ще е довършването 

на всички дейности, свър-

зани с ПУП, за разшире-

ние на подземната желез-

ница от жк „Люлин“ към 

СОП. През 2023 г. ще бъ-

дат приключени анализи-

те относно развитието на 

метрото след Бизнес парк 

София, както и проучване 

на връзката със Симео-

новския лифт. По трасето 

към лифта се предвижда 

междинна спирка на мет-

рото, която ще се намира 

при голям търговски ком-

плекс за спортни стоки.  

Съвместна публикация и 
снимкa с в. „Строител” 

 

Mетростанция „Орлов мост” 

Снимка: Десислава Кулелиева
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В периода 1979-2003 г. бе 

изграден метроучастъкът 

от жк „Обеля“ до пл.„Све-

та Неделя“ с дължина от 

почти 10 км и 8 станции, 

след което строителството 

на метрото продължи в 

източна посока. През 2006 

г. се работеше по тунела 

от МС „Сердика“ до НС 

„Васил Левски“ и ремонта 

на бившия трамваен тунел 

от стадиона до „Диана-

бад”.  По това време бях 

избран за главен архитект 

на Столичната община.  В 

началото се съобразявахме 

със старата схема на под-

земната железница от 70-

те години на миналия век, 

но с времето тази схема 

претърпя доста промени.  

Първото сериозно изме-

нение беше корекцията 

на развитието на вто-

ри метродиаметър в 

северна посока вместо 

по бул. „Рожен“ към 

бул. „Ломско шосе“. 

Първоначално схемата е 

била метрото да преми-

нава по бул. „Рожен“ за-

ради съществуващите 

много промишлени пред-

приятия около гара София 

Север и промишлена зона 

Илиянци, които осигуря-

ваха заетост на много хора. 

В района имаше текстилен 

завод, в който  работеха 

5-6 хил. души. В момента, 

в който започна разработ-

ването на втори метро-

диаметър, повечето от 

предприятията по бул. „Ро-

жен“ бяха закрити, а бу-

левардът имаше добро 

транспортно обслужване 

с две трамвайни линии. 

бул. „Ботевградско шосе“, 

като това  щеше да бъде 

т.нар. леко метро. Тряб-

ваше да се използва тра-

сето на трамвая по бул. 

„Цар Борис III“, след бол-

ница „Пирогов“ да влезе 

подземно и в началото на 

бул. „Ботевградско шосе“ 

да излезе отново над зе-

мята, като пак се използва 

трасето на трамвая. По 

този начин щеше да се 

получи комбинация между 

Допълнително се устано-

ви, че ако се приеме ва-

риантът метрото да пре-

минава по бул. „Рожен“, 

е необходимо да се изгра-

ди служебна връзка под 

Женския пазар с депото в 

„Обеля“, което ще оскъпи 

трасето със 17-18 млн. 

евро. В същото време се 

планираше основен ре-

монт на бул. „Ломско 

шосе“ на стойност 11-12 

млн. евро. Започна да се 

мисли за промяна в посока 

бул. „Ломско шосе“ и се 

направи проучване на кол-

ко ще възлезе строител-

ството на метрото от над-

лез „Надежда“ до депото 

в „Обеля“. Сметките по-

казаха, че инвестицията е 

100 млн. евро. Столичната 

община обаче не  разпо-

лагаше с осигурено фи-

нансиране, за да реализира 

трасето. Обмисляше се да 

се вземе заем от Европей-

ската банка за възстано-

вяване и развитие. Пред-

ложението бе подкрепено 

от тогавашния кмет на 

София Бойко Борисов и 

от Столичния общински 

съвет. Но не се стигна до-

там да използваме парите 

от заема. ЕК прецени, че 

проектът за тази част от 

метрото е много добър, 

изпълнява се точно по 

предписанията на ЕС и 

заслужава да получи ев-

ропейско финансиране. 

Това беше една прекрасна 

корекция на първоначал-

ния проект.  

Друга генерална про-

мяна на проекта за 

метрото бе направена 

по трета линия. 

Първоначално се пред-

виждаше  метротрасето 

да премине от бул. „Цар 

Борис III“ през центъра 

на града и да достигне до 

трамвай и метро. Това бе 

времето, когато се създаде 

гражданската организация 

„Спаси метрото“, която 

настояваше третият лъч 

да бъде изграден изцяло 

подземно. Вариантът с 

„леко“ метро струваше 400 

млн. евро, а за изцяло под-

земно обособяване на тра-

сето стойността беше 1,1 

млрд. евро. В онзи момент 

водехме разговори с ЕК 

да ни отпусне европейско 

финансиране около 350 

млн. евро. Нямаше как да 

се осигурят останалите 

пари. Заедно  с ръководст-

вото на „Метрополитен” 

си поставихме въпроса, 

защо да се развалят две 

от трите бързи трамвайни 

трасета в София. Това ни 

подтикна да преминем към 

изцяло нов проект за тре-

тата линия. Отново полу-

чихме подкрепата на ЕК 

– даде ни се възможността 

под формата на техничес-

ка помощ да възложим 

проучване за всички па-

раметри на една отсечка, 

която бяхме определили 

приблизително. „Метро-

проект Прага”  разработи 

няколко варианта за пре-

минаване на метрото, по 

които обаче възникнаха 

спорове. Нямаше едино-

мислие дали след „Поду-

яне“ трасето да мине през 

бул. „Мадрид“ до памет-

ника на Васил Левски, 

след това да продължи 

към СУ „Св. Климент Ох-

ридски“ и по посока бул. 

„Патриарх Евтимий“, или 

да се изпълни трасе по 

бул. „Евлоги Георгиев” 

под Перловската река. 

Надделяха мотивите за 

втория вариант въпреки 

сложността на проекта. 

Впоследствие, когато се 

разработи  по-нататъш-

ното развитие на метром-

режата, се оказа, че това 

е много добро решение. 

Така се даде възможност 

метрото да продължи в 

посока кв. „Слатина“. 

Това беше заложено още 

през 2009-2010 г. Малко 

хора знаят, че още тогава 

бе планирана и подгот-

вено да има станция 

преди Военна академия 

„Георги Раковски“. От-

клонението на третата ли-

ния към кв. „Слатина“ е 

много важно. 

Освен това третата линия 

има предвидено разкло-

нение от ул. „Кюстен-

дил“ между бул. „Бълга-

рия“и бул. „Цар Борис 

III“ по посока Софийски 

околовръстен път (СОП). 

Друго разклонение е за-

ложено за първата линия 

– за продължаване на 

метрото по бул. „Царица 

Йоанна“към СОП. Това 

са 2 км и 2 метростанции, 

които ще дадат възмож-

ност за обслужване на 

голям брой население в 

район „Люлин“.  

За мен е безпорен факт, 

че Софийското метро е 

най-добрият европейски 

проект за България.  

От ЕС неведнъж са за-

явявали, че метрото в 

София е перфектно 

като изпълнение във 

всички отношения – 

срокове на строителство, 

цена и като разчети за 

броя на превозените път-

ници. Няма две мнения – 

столичната подземна же-

лезница е гордост за Бъл-

гария. 

Съвместна публикация и 
снимка с в. „Строител” 

Арх. Петър Диков – главен архитект на София в периода 2006 – 2015 г.:

Софийското метро е  
най-добрият европейски  

проект за България

ИСТОРИЯТА НА СОФИЙСКОТО МЕТРО  ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА:      

Изграждане на открит участък между метростанциите „Мусагеница”  
и „Младост 1” от Линия 1
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25 любопитни факта за метрото

 1. 105 млн. души са 

ползвали услугите на мет-

рото в София през 2022 

г. С подземните влакчета, 

350 - 400 хиляди пътни-

ци дневно стигат бързо 

и удобно до работните си 

места и домове, като ико-

номисват общо над 160  

хиляди човекочаса на 

ден.  За 25 години с мет-

рото са се возили около 

2,5 млрд. души.  

 2. 6,5 млн. км изми-

нават на година 82 

влакчета на метрополи-

тена, което се равнява на 

около 150 обиколки на 

Земята по Екватора. Всяко 

едно от тях изминава 

средно на ден 350 км.  

 3. За 10 - 16 мин се 

стига с метрото от пери-

ферията до центъра на 

града, защото средната 

скорост на подземната же-

лезница е 35-38 км в час. 

Средната скорост на на-

земния транспорт е 10-12 

км в пиковите часове, а 

извън тях - 14-18 км/ час, 

а придвижването с лични 

автомобили се осъщест-

вява със скорост 22-24 

км/ч. Максималната ско-

рост на влакчетата е до 

80 км/ч в дългите учас-

тъци.  

 4. За 6-7 минути се 

стига от „Красно село” 

до центъра на София и 

за 12 от „Овча купел” до 

НДК. 

 5. 3 мин. е минимал-

ният интервал между мо-

трисите по Линия 1 в час 

пик, 6 мин. по Линия 2 и 

5 мин. по Линия 3.  

 6. 1100 души може 

да вози максимум една 

мотриса, а средно около 

500. 52 от влаковете но-

щуват всяка вечер в де-

пото в „Обеля”, 30 в депо 

„Земляне”.  

 7. 377 машиниста/ 

271 по Линия 1, 2 и 4 и 

106 по Линия 3/ карат 82 

влака по 50 маршрута 

– 37 по Линия 1, 2 и 4 и 

13 по Линия 3.  

 8. Докато трае смяната 

им, водачите на мотри-

сите виждат дневна смет-

лина само за минути, до-

като преминават през ня-

коя от 5-те надземни стан-

ции от общо 35-те - „Ле-

тище София”, „Софийска 

Света гора”, „Обеля”, 

„Ломско шосе” и „Муса-

геница”. 

 9. На 24 м под земята 

слизат най-дълбоките ес-

калатори в метрото –  

на метростанциите „Сер-

дика 2” и „Стадион Васил  

Левски”. Общо в метро-

политена са 229. Подзем-

ната железница има и 230 

асансьора.  

 10. На 28 м под земя-

та са разположени най-

дълбоките станции – 

„Сердика 2”, “НДК 2” и 

“Джеймс Баучър”,  а най-

плитката – „Бели Дунав” 

– на  6 м. 

 11. 800 м е най-късият 

маршрут между станции-

те „Опълченска” и „Сер-

дика”, а най-дългият –  

2 км, е между станциите 

„Васил Левски” и „Жолио 

Кюри”. 

 12. Над 30 000 души 

средно минават на ден 

през трите най-натоваре-

ни станции – „Сердика”, 

„СУ Свети Климент Ох-

ридски” и „Люлин”. 

 13. Над 8000 души 

на ден минават  на изхо-

дящите турникети  на 

станция „Летище София”. 

Всеки втори пристигнал 

пътник пък си прави 

снимка пред впечатлява-

щата статуя на Орфей на 

станцията. 

 14. 26 уникални  

артефакти на 2000 го-

дини има изложени в 12 

витрини на станция „Сер-

дика 2”. Те са открити 

при архиологическите 

разкопки покрай строи-

телството на метрото. 

Четвърт век заедно

По повод 25-годишния юбилей на софийското метро ви приготвихме 25  
интересни факта от историята на днешната подземна железница на столицата. 

МС “Овча купел” 
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 15. На 20 м височина 

си пият пътниците кафето 

във вестибюла на станция 

„Летище”, която е най-

високо разположената от 

всичките 35.  

 16.  Над 10 000 строи-

тели и специалисти са 

участвали досега в из-

граждането на Линия 1 и 

Линия 2, близо 2000 души 

са участвали в строител-

ството на 8-те станции 

от централния участък на 

Линия 3 и 1200 строите-

ли, доставчици и работ-

ници в базите са участ-

вали в изграждането на 

4-километровия участък 

в „Овча купел”.  

 17.  Около 3 км. тра-

се на година е скоростта 

на изграждането на мет-

рото през последните 13 

години, когато са били 

изградени 34 от общо 52 

километра на железница-

та. Първите 10 км са пост-

роени за 25 години, или 

по 380 м на година. Се-

гашната скорост на строи-

телство на метрото е 8 

пъти по-голяма. 

 18.  Строителството 

на метрото в София е с 

най-ниска стойност на 1 

километър в Европа вслед-

ствие на строга финансова 

дисциплина и стриктно 

спазване на законовите 

изисквания - от 25 до 38 

млн. евро за 1 км трасе  

в зависимост от условията 

на строителство, налич-

ната инфраструктура и 

приложените методи. В 

Европа обикновено един 

километър метро струва 

от 90 до 160 млн. евро.  

 19. Голям брой от 

станциите на софийскато 

метро са признати за едни 

от най-красивите в Евро-

па. В топ 6  на Линия 1  

и 2 според повечето сто-

личани влизат „Лъвов 

мост”, „Сердика 2”, „Ле-

тище София”, „Витоша”, 

„НДК” и „Софийски уни-

верситет”, а в Топ 5 от 

Линия 3 – „НДК 2”, „Ме-

дицински университет”, 

„Орлов мост”, „Овча ку-

пел” и „Мизия / Нов бъл-

гарски университет”. 

 20.  МС „Овча ку-

пел” от Линия 3 спечели 

Голямата награда в ка-

тегорията „Проекти, 

свързани с развитието 

на градовете” на нацио-

налния конкурс „Сгра-

да на годината” 2021. 

Проектант на станцията 

е арх. Ирена Дерлипан-

ска, а изпълнител Обе-

динение Метро билд За-

пад с водещ партньор 

„Джи Пи Груп.” Метрос-

танциите „Мизия / Нов 

български университет” 

и „Горна баня” от Линия 

3 също бяха отличени на 

конкурса със Специална 

награда. Техни проектан-

ти са съответно  арх. Ире-

на Дерлипанска” и арх. 

Константин Косев. 

 21.  Черупката на 

японската къртица, която 

прокопа и изгради  

метротунела на Линия 1 

- от  „Сердика 1” до „Ста-

дион Васил Левски”, е 

бетонирана под подлеза 

след приключването на 

работата й в станция „СУ 

Св. Климент Охридски”.  

 22.  Двете нови раз-

ширения на Линия 3  – 

под бул. „Владимир Ва-

зов” и през кварталите 

„Гео Милев” и „Слатина” 

ще се обслужват от мет-

ровлакове Siemens Inspi-

ro и системите за управ-

ление на влаковото дви-

жение на Siemens Mobi-

lity, с каквито се обслужва 

и  участъкът от „Хаджи 

Димитър” до „Горна 

баня”. За целта към нас-

тоящите 20 мотриси са 

закупени още 10.  

 23.  Общата дължина 

на линиите на метрото 

след изграждането на Лот 

1 и Лот 2 на Етап 3 на 

Линия 3 прогнозно до 

2026 г. се предвижда да 

достигне 61 км с 56 мет-

ростанции. Броят на 

превозваните пътници 

ще надхвърли 500 хил. 

пътника дневно. 

 24.  След реализацията 

на Лот 1 и 2 на Етап 3 об-

щият брой превозвани 

пътници с метрото ще до-

стигне около 200 млн. 

души годишно, спестеното 

време от пътниците ще 

надхвърли 240 часа днев-

но, намалените вредни га-

зове ще надхвърлят 95 

хил. тона годишно и ще 

има  допълнително значи-

телно облекчаване на  тра-

фика в града и намаление 

на броя на автомобилите 

в движение. 

 25.  1900 работници 

и служители се трудят за 

отличното функционира-

не на метрополитена в 

София. Над 60% от тях 

са под 45 години.

МС “Мизия / НБУ” 

Снимки:  
Десислава Кулелиева
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9,45 м, което дава въз-

можност  да прави тунели 

с външен диаметър от 9,4 

метра, което позволява 

разполагането на двата 

коловоза в един тунел. 

Цената й е 15 млн. евро, 

като е закупена от изпъл-

нителя на участъка - 

"Доуш Иншаат Ве Ти-

джарет" АД. Средната 

дълбочина, на която са  

разположени тунелите, 

които тя прокопава, е  

15 м. Най-дълбокото раз-

полагане е на 23 м под 

земята, а най-плиткото - 

на 9 м. 

Третата ТПМ "Витоша" 

изгради двупътен тунел 

от 7 км с външен диаме-

тър 9,4 м в участъка: „Ул. 

Житница – кв. Красно 

село – бул. България – 

НДК – Орлов мост – Ма-

лък градски театър Зад 

канала“  точно за две го-

дини - от 27.02.2017 до 

27.2.2019 г. За 730 дни 

ТПМ изкопа  420 000 ку-

бика пръст за изгражда-

нето на тунела, монтира 

4000 пръстена, всеки от 

които е със 7 сегмента - 

общо 28 000 за целия ту-

нел. ТПМ развиваше ско-

рост от 15 - 20 метра го-

тов тунел на ден, като в 

участъци с по-добри гео-

ложки условия макси-

малният напредък  дос-

тигаше 30 м на ден. Ма-

шината премина слож-

ния път под нивото на 

две реки  - Боянска и 

Перловска – общо около 

3 км. Немската къртица 

работи на 15-20 м дъл-

бочина, като в участъка 

от „Красно село” до 

„България” слезе още 5 

м по-дълбоко под кори-

тото на река Боянска. 

Първата е т.нар. японка. 

Машината е японско про-

изводство, с диаметър  

5,2 м. и изгражда тунел 

от около 2 км  от Линия1 

в участъка „Площад Све-

та Неделя – Стадион Ва-

сил Левски” от 2005 до 

2008 г. 

Втората тунелопробив-

на машина „София” е 

немска, производство на 

фирма „Херенкнехт”. От 

6 април 2010 г. до 1 сеп-

тември 2011 г. изгражда 

тунел от Линия 2 в учас-

тъка „Пътен възел „Над-

ежда” – бул. „Мария Лу-

иза” – бул. Витоша до 

кръстовището му с бул. 

„Патриарх Евтимий”. 

Дължината на машината 

е 85 м, а диаметърът й е 

25 години метро в София

3 тунелопробивни машини копаха под центъра на 
София в периода 2005 – 2019 г.

Приемане на готовата ТПМ на 4 октомври 2016 г. в Германия от кмета Йорданка Фандъкова и проф. Стоян Братоев.

27 февруари 2017 г. С натискане на червения бутон  
е дадено началото на пътя на ТПМ  от  стартовата 

шахта при депо „Земляне”.

ТПМ тръгва от стартовата шахта при депо “Житница” - 27 02 2017 г.
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25 години заедно

Софийското метро в снимки

Хиляди софиянци нямат търпение да се повозят на метрото  
в деня на откриването на първата му отсечка на 28.1.1998 г.

Откриване на МС “Сердика” – 31. 10. 2000 г.

Първа копка на участъка от Линия 3  
в кв. „Овча купел” – 21.7.2017 г.

Първа копка на разширението на Линия 3  
по бул. „Вл. Вазов” – 21.3.2022 г.

Строителната площадка на МС „Патриарх Евтимий”- 
 септември 2016 г.

Изграждане на МС „Орлов мост” по модифициран  
Нов австрийски метод.
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Повече от 20 години от 

професионалния ми път 

е свързан със строител-

ството на метрото в Со-

фия – първоначално като 

част от компанията „Ин-

жстрой”, която работеше 

в онзи момент по  из-

граждането на първата 

линия, а от 15 години 

съм  част от екипа на 

изпълнителния директор 

на „Метрополитен” 

проф. Стоян Братоев. И 

софиянци, и в европей-

ските институции при-

знават, че метрото  пре-

образи коренно града и 

облекчи значително жи-

вота на столичани.  

Инж. Кирил Зайков – зам.-изпълнителен директор на „Метрополитен” ЕАД:

В момента работим уси-

лено по продължението 

на третата линия под бул. 

„Владимир Вазов”. През 

2023 се надяваме кон-

струкциите на трите мет-

ростанции в отсечката да 

бъдат приключени и  

да пристъпим към ар-

хитектурното им офор-

мление.  

Вече подписахме дого-

ворите с изпълнителите 

и на другото разширение 

на Линия 3 през кварта-

лите „Слатина” и „Гео 

Милев” към „Цариградско 

шосе”. Преди Коледа под-

писахме със строителите 

на първата и втората по-

зиция на обществената 

поръчка, а с изпълните-

лите на третата през януа-

ри 2023 г. Надяваме се до 

края на март да връчим 

уведомителните писма за 

стартиране на процеса. 

Ще има период на про-

ектиране в рамките на 2 

до 4 месеца и лятото ще 

стартира изпълнението на 

линията към „Слатина“. 

Относно бъдещото раз-

витие – планирана е 

спирка в кв.„Обеля“, 

която ще свърже мет-

рото с жп мрежата. 

С европейско финанси-

ране Национална компа-

ния „Железопътна ин-

фраструктура“ започва ре-

конструкция на жп ли-

нията Костинброд – Дра-

гоман – Сливница –Ка-

лотина. Предвижда се при 

тунела на бул. „Панчо 

Владигеров“ с модерни-

зацията на жп линиите да 

се изгради и гара, на която 

ще се обособи метрос-

танция. Когато сме из-

граждали метротунела в 

района, който върви ус-

поредно на транспортния 

тунел, сме заложили ус-

ловията за междинна 

спирка и сега тя може да 

бъде реализирана. Едно-

временно с това ще се на-

прави и служебна връзка 

на линията с метродепото 

в „Обеля“. Това ще поз-

воли да се разделят пър-

вата и втората метроли-

ния, които в момента са 

свързани, и по-лесно ще 

се вкарват композициите 

към двата лъча. С изпъл-

нението на междината 

станция гражданите от 

Драгоман, Костинброд, 

Сливница ще могат от га-

рата в кв. „Обеля“ да из-

ползват метрото, за да се 

придвижват в столицата.  

Развитието на метрото 

трябва да продължи и към 

жк „Студентски град“. 

Съвместна публикация и 
снимкa с в. „Строител”

Строителството на трасето към ж.к. „Левски” върви по график
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строителството на тра-

сето към ж.к. „Левски” 

се изпълнява по график 

и към момента е  17%. 

Голямо предизвикател-

ство в този нов участък 

е преминаването под Сла-

тинската река в кв. „Ха-

джи Димитър“ между 3-

та и 4-та метростанция, 

тъй като не се прави с 

тунелопробивна машина, 

а по Нов австрийски ме-

тод и дейностите са зна-

чително по-трудни. В  ра-

йона, където в момента 

се работи, проблеми съз-

дава и много тежката гео-

логия по трасето. Знаехме 

и очаквахме, че ще въз-

никват трудности, свър-

зани с геологията. Сон-

дажите на фаза „Идеен 

проект“ показаха нали-

чието на баластрени слое-

ве. В хода на изпълнение 

се оказа, че баластреният 

пласт в тунела е доста 

дебел - той се изгражда 

в нездрава почва с високо 

ниво на подпочвените 

води. Но поне дъното на 

тунела и самата метрос-

танция попадат в здрав 

земен участък. За да се 

изпълнят изискванията 

за сигурността на съоръ-

женията, се премина към 

прилагането на инжек-

ции от тръбни чадъри. 

Успоредно с изпълне-

нието на разширението 

на третата линия на мет-

рото трябва да стартират 

и дейностите по изграж-

дане на нова метростан-

ция в жк „Обеля“. Тя ще 

бъде разположена до бул. 

„Панчо Владигеров“, къ-

дето ще се обособи ин-

термодален терминал – 

ще има и жп гара, и ав-

тогара. На метростанция-

та, освен двата входа за 

достъп до пероните се 

предвижда да се обособи 

вход, който да излиза ди-

ректно на перона на жп 

спирката. Целта е мет-

рото да се използва от 

пристигащите в София, 

които ще могат да се при-

движват към централната 

част на града. С изграж-

дането на новата метрос-

танция в жк „Обеля“ ще 

се даде възможност вто-

рата линия на метропо-

литена да стане автоном-

на по отношение на на-

влизането на влакове в 

нея, което съответно ще 

доведе до намаляване на 

интервалите между тях. 

Инвестицията в съоръ-

жението ще възлезе на 

около 42 млн. лв. без 

ДДС, като средствата ще 

се осигурят по проект на 

Национална компания 

„Железопътна инфраст-

руктура“ за модернизи-

ране на жп съоръженията 

по направлението „Кос-

тинброд– Драгоман – 

Сливница –Калотина”. 

Съвместна публикация и 
снимкa с в. „Строител”

Инж. Светослав Статев – началник управление „Инвестиционна дейност” в „Метрополитен” ЕАД:

Строителство на МС "Ст. Георги Аспарухов"

Сключихме договори с повечето от строителите  
на разширението на Линия 3 през кв. ”Слатина” 
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На 28 януари 2023 г. се 

навършват 25 години от 

въвеждането в експлоа-

тация на първия участък  

от Софийското метро. 

Отбелязването на този 

знаков четвъртвековен 

юбилей на столичната 

подземна железница е 

важно за всички, тъй като  

този вид транспорт е 

изключително удобен и 

предлага на пътуващи-

те качествена услуга,  

за което са необходими 

професионалисти с нуж-

ните образование и ком-

петенции. ВТУ „Тодор 

Каблешков“ е доказала 

се в своята 100-годишна 

история образователна 

институция. Именно при 

нас се подготвят кадри 

за Софийското метро, 

като различните специ-

алности и учебни дис-

циплини, в които нашите 

студенти се обучават, са 

съобразени с длъжнос-

тите както в „Метропо-

литен“, така и в остана-

лите видове транспорт. 

За мен е гордост, че го-

ляма част от работещите 

в „Метрополитен”ЕАД са 

възпитаници на нашето 

училище. Както вече е 

известно, по случай юби-

лея на 26 и 27 януари 

2023 г. ще се проведе На-

учно-техническата кон-

ференция с международ-

но участие „25 години 

Софийско метро” - „Ино-

вативни архитектурни, 

конструктивни и техни-

чески решения при строи-

телството на метрополи-

тени“.  ВТУ „Тодор Каб-

лешков“ е съорганизатор 

на събитието. Тематич-

ните направления на кон-

ференцията са свързани: 

със съвременните архи-

тектурни, конструктивни 

и технологични решения 

в метростроителството; 

с геотехника и геодезия 

в метростроителството; 

с иновативни решения за 

транспортна автоматика, 

управление и електрос-

набдяване в метрополи-

тените и с релсовите пъ-

тища в метрополитените 

– конструкции, виброиз-

олация и ел. захранване. 

Предвидена е и богата 

съпътстваща програма.  

Убедена съм, че на кон-

ференцията ще бъдат 

представени интересни 

и иновативни изследва-

ния и резултати. 

Съвместна публикация и 
снимкa с в. „Строител” 

Голяма част от работещите в „Метрополитен”  
са възпитаници на нашето училище

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“:

Допирните ми точки 

със столичното метро са 

още от далечната 1994 г. 

като студент в специал-

ността „Подземно строи-

телство”. Тогава избрах 

за дипломната си работа 

темата „Укрепване на 

метростанция „Сердика”, 

като ръководителите ми 

бяха инж. Маньо Манев, 

проектант, и проф. Стоян 

Братоев, директор на ме-

трополитена. След това 

през годините с известни 

прекъсвания също съм 

имал общо с този най-

мащабен за София ин-

фраструктурен проект 

в различни инициативи 

като консултант, член на 

комисии и т.н. 

Ръководя катедра „Под-

земно строителство” и 

съм много радостен, че 

поне 50% от завършилите 

наши възпитаници започ-

ват във фирмите, които 

изграждат или поддържат 

строителството на мет-

рото в София. Те ще бъ-

дат все по-желани и тър-

сени. Но позволете ми 

тук да кажа, че проф. Сто-

ян Братоев е изключи-

телно значим учен, който 

играе първостепенна роля 

при подготовката на на-

шите студенти. Наред с 

ръководството на „Мет-

рополитен” той препод-

ава в катедрата ни вече 

15 години. Притежава ог-

ромен научен и практи-

чески потенциал. Това, 

което дава на нашите сту-

денти, е нещо уникално 

и неповторимо. Той е чо-

векът, който познава из-

ключително добре слож-

ните инженерно-геолож-

ки дадености на София. 

В неговите компетенции 

е да запознае студентите 

с най-новите тунелопро-

бивни машини, използва-

ните модерни технологии, 

съвременните материали 

и технологични подходи. 

Това, че той е член на 

преподавателския екип 

на „Подземно строител-

ство“, е един голям къс-

мет и същевременно мно-

го добра предпоставка за 

бъдещото кариерно раз-

витие на завършващите 

нашата специалност. 

При нас идват и завър-

шват мотивирани студен-

ти, които с течение на 

времето разбират каква 

е цената на успеха. За-

щото много лесно и бър-

зо си намират високок-

валифицирана работа не 

само в България, но и в 

целия свят, и това не е 

преувеличено. Дипломи-

те от Минно-геоложкия 

университет  са световно 

признати, не подлежат 

на никакво съмнение.  

Съвместна публикация и 
снимкa с в. „Строител” 

Проф. д-р инж. Павел Павлов, ръководител катедра „Подземно строителство“в МГУ „Св. Иван Рилски“: 

Снимка: Гео Калев 

Основна част от строителите на метрото са възпитаници на ВТУ "Т.Каблешков" и 
МГУ "Св. Иван Рилски".

50%  от нашите дипломанти работят във фирми, 
свързани със строителството на метрото
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Убеден съм, че по от-

ношение на строител-

ството на метрото сме 

много напреднали. И то 

в световен план. В нашия 

проект има неща, за кои-

то може да се каже, че 

ако не са измислени от 

нас, то са модифицирани 

по различен начин. И то 

в добрата посока. Като 

изпълнение, като въведе-

ни технологии и строи-

телите са набрали опит 

по отношение на всички 

видове работа - подзем-

на, полуподземна,„Топ 

даун“, тунелна, машино-

пробиване.  

Проектите на трасето 

през кв. „Слатина“са 

дело на „БИАС-М“. Пър-

воначално третият лъч 

на метрото беше възло-

жен по друг начин. Тра-

сето преминаваше от бул. 

„Цар Борис III“ до бул. 

„Ботевградско шосе“. Но 

впоследствие бе проме-

Инж. Маньо Манев – ръководител на проектанско бюро „БИАС-М”:

нено и според мен ре-

шението е правилно, за-

щото трамваите, които 

са с обособено трасе на 

движение, би трябвало 

да продължат да фун-

кционират. Ако ме питате 

коя е станцията от со-

фийската метромрежа, с 

В строителството на метрото България  
е много напреднала, и то на световно ниво 

която особено се гордея 

като проектант – това е  

МС „Джеймс Баучер“. 

Това е най-дълбоката 

станция - 25 м. В нея 

вкарахме технология, 

която я няма никъде на 

другите спирки. Имаше 

опасност да се спре дви-

жението по бул. „Черни 

връх“ по време на из-

граждане на метрото, но 

с промяна на проекта се 

стигна до идея, че тра-

фикът не бива да се пре-

установява дори за крат-

ко време. Вместо строеж 

с открит изкоп ние пре-

минахме към „Топ даун“, 

за да може да поставим 

плоча. За да не се спира 

трафикът, беше направе-

на половината от плоча-

та, движението беше пре-

местено върху готовата 

част и след това беше 

изпълнена другата поло-

вина“. При метростан-

цията  трябваше по ис-

кане на възложителя да 

има средни колони меж-

ду коловозите, но строи-

телството на тези съоръ-

жения  беше проблем в 

последствие и това е едно 

от предизвикателствата 

пред проектантите и 

строителите. 

Също интересна е и 

метростанция „НДК 2”. 

Тя е дълбоко съоръжение 

с големи обеми. Симпа-

тична е спирката при един 

голям търговски център. 

За нея имахме идея да 

бъде изградена от видим 

бетон и стъкло. 

 

Съвместна публикация и 
снимка с в. „Строител”

МС "Лъвов мост"

МС "Джеймс Баучер"



Железопътна линия

Участъци от бъдещи разширения

М3

Княгиня Мария Луиза

Акад. Ал. Теодоров - Балан

Горна Баня

София-Север

Хан Кубрат

Централна жп гара

Опълченска

Връбница

Надежда

Захарна 
фабрика

Подуяне

СУ „Св. Климент 

Христо Смирненски

Сердика

М2

Линия М1
Линия М2
Линия М3

Орлов мост

Охридски“
Медицински
университет 

Бул. България
 Красно село/
Бул. „Цар Борис III“

Овча купел
Мизия/
НБУ

Овча купел II

Горна баня

Фр. Жолио-Кюри

Г. М. Димитров

Александър Малинов

Стадион

Сливница
М1

Западен парк

Константин Величков

Вардар

ОбеляОбеля

Дружба

Искърско шосе

Софийска 
Света гора

Искърско шосе

Летище София

Младост III

Мусагеница

Младост I

Бизнес парк М1

ИЕЦ - Цариградско шосе

Ломско шосе

Бели Дунав

Надежда

Централна гара

М3
Лъвов мост

Сердика II

Театрална

Хаджи Димитър

Джеймс Баучер

НДК

 
съюз

Витоша

Св. Патриарх 
Евтимий 

Европейски

НДК II

М2

Люлин

„Васил Левски“

Линия М4

М4

М4

Предстоящи етапи от разширения след 2020 г.
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ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ 

Железопътна линия

Участъци от бъдещи разширения

Линия М1
Линия М2
Линия М3

Линия М4
Предстоящи етапи от разширения след 2020 г.

Издание на „Метрополитен” ЕАД  

Адрес: 
София, ул. „Княз Борис I” 121  

E-mail: 
metro@metropolitan.bg 

www.metropolitan.bg  
Редактор: 

Пламена Кръстева 
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УЧАСТЪК СТРОИТЕЛСТВОТО ДЪЛЖИНА СТАНЦИИ

Линия 1 „Люлин - Младост”
1. МС „Сливница“ - МС „К. Величков“ 1979 - 28.01.1998 г. 6,0 км 5
2. МС „К. Величков“ - МС „Опълченска“ 1984 - 17.09.1999 г. 0,9 км 1
3. МС „Опълченска“ - МС „Сердика“ 1986 - 31.10.2000 г. 0,8 км 1
4. МС „Сливница“ - МС „Обеля“ 2000 - 20.04.2003 г. 2,1 км 1
5. МС „Стадион В. Левски“ - МС „Младост 1“ 2004 - 08.05.2009 г. 6,0 км 5
6. МС „Сердика“ - МС „Стадион В. Левски“ 2004 - 08.09.2009 г. 2,0 км 1
7. МС „Младост 1“ - МС „Цариградско шосе“ 2009 - 08.05.2012 г. 2,2 км 2
8. МС „Цариградско шосе“ - МС „Летище София“ 2012 - 02.04.2015 г. 5,0 км 4
9. МС „Младост 1“ - МС „Бизнеспарк“ 2013 - 08.05.2015 г. 3,0 км 3

Общо Линия 1: 28 км дължина с 23 станции

Линия 2 „Надежда - Лозенец”
1. МС „Мария Луиза“ - МС НДК 2009 - 31.08.2012 г. 3,8 км 4
2. МС НДК - МС „Джеймс Баучер“ 2009 - 31.08.2012 г. 2,9 км 3
3. МС „Обеля“ - МС „Хан Кубрат“ 2010 - 31.08.2012 г. 4,0 км 4
4. МС „Джеймс Баучер“ - МС „Витоша“ 2014 - 20.07.2016 г. 1,3 км 1

Общо Линия 2: 12 км дължина с 12 станции

Линия 3 „Хаджи Димитър - Овча купел”
1. МС „Хаджи Димитър“ - МС “Красно село” 2016 - 26.08.2020 г. 8,0 км 8
2. МС „Красно село“ - МС “Горна баня” 2017 - 24.04.2021 г. 4,0 км 4

Общо Линия 3: 12 км дължина с 12 станции

Общо за линии 1, 2, 3: 52 км дължина с 47 станции

МС “НДК II” 

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА МЕТРОТО В СОФИЯ




