
Инж. Димитриос Економидис,
„Контрол по качеството“,

АКТОР АСД

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛОТ 3
Нова Загора - Ямбол





Идентичност на проекта

От района на Езеро (Нова Загора) до 
Ямбол (Хаджидимитрово) 

  36 километра
3 града  и 13 села

УЧАСТЪК:

ДЪЛЖИНА НА 
     ПРОЕКТА:

  МИНАВАЩ 
    ПОКРАЙ: 

ТЕХНИЧЕСКИ 
ХАРАКТЕРИСТИ

КИ: 

Две платна с по две ленти за движение
във всяка посока, централна резервна и
аварийна лента.



Главни структурни компоненти:
 123 малки структури и напоителни канали
 7 селскостопански надлеза 
 4 надлезни и пътни възела
 3 селскостопански подлеза
 1 надлез на пътен възел
 1 пътен надлез над ЖП
 1 мост над река
 1 подлез
 23 електромонтажни съоръжения

Общата стойност на строителството на ЛОТ 3 на АМ “ТРАКИЯ” е 
111 млн. лв. (без ДДС)



Срок на завършване по договор: 14/08/2012

Дата на действително завършване: 12/07/2012

Проектът е завършен един месец предсрочно 



Общ обем на изкопите:  2.266.000 M3

Общ обем на насипите : 2.241.000 M3



Материали за насипите са взети от:

 Кариерата в Полско Пъдарево

 Излаз при Кермен, участък от 263+100 до 264+300

 Излаз при Хаджидимитрово, участък от 277+300 до 
277+600

 Излаз при Скобелево, участък от 267+200 до 267+400

 Излаз при Полско Пъдарево - Езеро, участък от 
246+300 до 246+500
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Малки структури

Правоъгълни водостоци
Тръбни водостоци

Подпорни стени

ТТ кабели



242+700 KM Тръбен водосток 2Φ100



245+470,75 правоъгълен водосток 4.00x2.50 m



249+710 KM тръбен водосток, пресичащ канал Φ 60





Големи структури

 Мостове
 Надлези

 Подлези
 Пътни възли









Бази за производство на асфалт:

 Полско Пъдарево - Бенховен

 Сливен (АРКО ИМПОРТ) 2 бази

 Иричеково - Ямбол 



Значителни трудности по време на изпълнение 
на проекта

 Биково     KM 254+000 до KM 255+000 

 Скобелево KM 268+300 до KM 265+500
                 KM 257+200 до KM 258+000

БЛАТИСТА МЕСТНОСТ



Елементи на качеството

 План по качеството
 Сертификати на материалите

 Лаб. тестове от сертифицирана лаборатория

 Дневник на работите на строителната площадка

 По време на работата по проекта всички
    ангажименти относно качеството се ипълняваха, и
    имаше пълно съответствие с техническите
    спецификации на проекта.



Проблеми на околната среда и опазване на природата:

 Предпазни ограждения за птици,  12KM 

 Специални проходи за дребни животни,
    преминаващи магистралата (10 броя)

 Възстановяване при магистралните излази









Заключения

 Завършване на проекта “един месец предсрочно”

 Няма значителни отклонения от
    първоначалното проектно проучване

 Пълно съответствие на техническата
    спецификация

 Никакви инциденти  



Благодаря много за 
вниманието!
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