
Извадка от стенограма от заседание на НС на 6 юли 2012 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Уважаеми колеги, тъй като в началото 

на парламентарния контрол различните парламентарни групи отнеха от 

времето общо 28 минути, съобразно нашия правилник ще продължим 

пленарното заседание след редовното време – до около 14,30 часа. Сега 

продължаваме този парламентарен маратон с въпроси и отговори към 

министър Павлова с един въпрос от Михаил Миков – относно изграждане на 

тунел под Петрохан. 

Имате думата, господин Миков. 

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми 

колеги! Уважаема госпожо министър, с напредването на строителството на 

Дунав мост, както и при предишния ми въпрос за участъка Дивово-Ружинци 

на Е 79, става въпрос за отваряне на Е 79 – смея да кажа – на този 

стратегически коридор за България, който се отваря от Дунав мост, и за 

създаването на условия за по-бързото достигане до южната ни граница, за да 

се оползотворяват стратегическите предимства на България. Това, че ще 

отрежеш лента на един мост, на един път, няма никакво значение, ако не е 

включено концептуално в стратегическо решение. 

В този смисъл тунелът под Петрохан е стар коментиран проект. По наше 

време имаше три предпроектни проучвания с три варианта – зелен, кафяв и 

червен – всеки с различна дължина и различна стойност. Идеята беше да се 

търси публично-частно партньорство, да се привлича инвеститор, който да 

събира такси, но да се съкрати пътят с около 50 км и да не се натоварва 

входът на София откъм магистрала „Хемус”. Това решение е необходимо на 

България, ако разглеждаме Дунав мост като важна част от Е 79, от Коридор 

№ 4, който трябва да оползотвори предимствата на България. 

Чувам, че напоследък се говори за тунел под Шипка. Няма лошо. Направете 

още 5 тунела. Но всяко такова правителствено решение трябва да се вписва 

не толкова в някакво по-скоро очакване на гражданите, колкото като се вземе 

географската карта и се види къде се очертават важните европейски пътища. 

Поради тази причина си позволих да Ви задам въпроса: какво предвижда 

правителството за изграждането на тунел под Петрохан. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата, госпожо министър, за 

отговор на въпроса на господин Миков. 



МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: Уважаеми господин 

председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители! 

Уважаеми господин Миков, както вече казах по един въпрос, който 

обсъждахме по-рано днес, ще кажа, че този европейски коридор през 

изграждащия се в момента нов мост над река Дунав при Видин-Калафат, е 

изключително важен пътен участък, който като трасе е определен още преди 

много години. 

Още през 2007 г. с финансиране от предприсъединителния инструмент 

ИСПА е предвидено проектирането на пътния участък, но за пътя Видин –

Монтана - Враца, а не за пътя, който да включва тунел под Петрохан. Това 

решение е от 2007 г. и на основата на него за това трасе Пътната агенция 

изготви проекти и работи. 

За реализацията на този пътен участък по целия Европейски коридор № 4, 

както споменах, вече реализираме част от проектите в рамките на този 

участък. Това са обходите на Враца и Монтана, както и участъкът Мездра-

Ботевград, за които имаме осигурено финансиране. За някои от тях вече са 

проведени, а за други са текущи тръжни процедури. В рамките на тази година 

ние ще изберем изпълнители и ще започне реализацията на проектите. 

В цялостната концепция по изграждането на пътния участък по протежение 

на този европейски коридор не е включено и не е предвиждано доста години 

назад изграждането на тунел при Петрохан. Обосновката в онзи момент, с 

която разполагам в момента, е, че изграждането на този тунел е 

икономически необосновано. От проучванията, които са правени, най-

задълбочените са от 1988 г. Тунелът трябва да е с дължина 3,2 км. Към онзи 

момент изчисленията на стойността на тунела са за 50 млн. евро. Това е 

информацията, с която разполагам. Вероятно може да има по-различни, по-

актуални проекти. Всичко това би било обект на предпроектно проучване, 

което да покаже стойността на тунела и дали е изгоден. 

Уверявам Ви, че участъкът Видин – Монтана - Враца с всичките обходи, 

които сега финансираме, и продължението на участъците, които ще 

дофинансираме през следващия програмен период по Оперативна програма 

„Транспорт”, са важни. Безспорно тунелът на Петрохан, както тунелът на 

Шипка, както изграждането на пътя Русе - Свиленград, както и на скоростния 

път „Рила” – всички те са обекти с възможност за публично-частно 

партньорство, за които при наличие на инвеститорски интерес бихме били 



готови да започне процедура по предварителни проучвания, съответно 

наемане на инвеститор, който да го изгради на принципа на изграждане и 

експлоатация, събиране на такси, за да го управлява. Към настоящия момент 

такива инвеститори няма и те не са заявявали интерес. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин 

Миков. 

МИХАИЛ МИКОВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател. 

Уважаема госпожо министър, безспорно е, че инвеститори няма, няма и да 

има. Аз Ви предлагам да потърсите в архива на Пътната агенция 

предпроектните проучвания, които са по-скорошни – може би отпреди 5-6-7 

години. Там ще видите, че има три варианта. Предприемете процедури да ги 

актуализирате. Тогава с тези актуализирани проучвания можете да се 

обърнете към евентуални инвеститори. Защото няма да има инвеститор, 

когато правителството и държавата не разглеждат този проект като 

стратегически. 

Казвам, че той скъсява с 50 км пътя между Видин и Солун, между Видин и 

южната ни граница. Освен всичко друго намалява натоварването по 

магистрала „Хемус” защото там се събират потоците. Пътят, за който Вие 

говорите, е добър, но на магистрала „Хемус” – на Околовръстното на София, 

се събират потоците на магистрала „Хемус” от цяла България. Най-нормално 

е потенциалният пътникопоток от Дунав мост да излезе от западната страна 

на София и директно да се насочи надолу по предвидените скоростни пътища 

и автомагистрала „Люлин”. Това е най-нормалното, ако човек вземе картата и 

я погледне.  

Затова аз апелирам на Вашето внимание и на вниманието на правителството 

– да не игнорирате този проект. 

МИНИСТЪР ЛИЛЯНА ПАВЛОВА: А защо Вие го игнорирахте?! 

МИХАИЛ МИКОВ: Въпросът Ви е какво ние не сме направили. Работата 

Ви е проста „ори-мели-яж”. Защото сега Вие сте на власт, Вие отговаряте и 

сте на третата година на управлението. Поставяте въпроса какво ние не сме 

направили. Ще Ви донеса предпроектните проучвания и ще ги видите, ще се 

запознаете.  

Ако искате, отворете. Има писано по въпроса. Прочетете, запознайте се. Този 

проект е важен за България. Той не е някаква приумица. Ако трябва, ще го 

промените, ще го актуализирате. Ако ние сме допуснали някаква грешка, 



добре, Вие бъдете стриктни. Все казвате: „Ама защо не направихте това?!” 

Много е смешна Вашата позиция. 

Предлагам: занимайте се сериозно с въпроса и пак ще Ви питам след 6-7 

месеца по същия въпрос. Благодаря. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Госпожо министър, искате ли думата за 

дуплика? Не желаете. 

 


