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 РАЗГОВАРЯ

  ДАНИЕЛА АРНАУДОВА

- Инж. Начев, видяхте 
на живо новото чудо на 
Дарданелите - моста “Ча-
наккале 1915“. Какви бяха 
първите Ви впечатления?

- Останахме впечатлени 
от това уникално транспорт-
но съоръжение. Мостът е 
уникален с това, че той е с 
най-голямо подпорно раз-
стояние между пилоните и 
затова е най-дългият висящ 
мост в света.

Това е четвъртият мост, 
който свързва европейския 
и азиатския бряг на Турция, 
но той е първият над пролива 
Дарданелите.

Останалите три моста 
са в Истанбул над Босфора. 
Както знаете, Дарданелите са 
единият от двата турски про-
лива, които разграничават 
Европа от Азия. Тази тясна, 
но изключително живописна 
водна артерия в Североза-
падна Турция свързва Мра-
морно море с Егейско море.

С колегите ми имахме 
шанса да видим това пре-
красно място благодарение 
на доброто ни сътрудничест-
во с турските колеги.

Обмяната на информа-
ция и идеи е изключит елно 
важн а за нашата професия. 
Това не само повишава на-
шата квалификация, но и ни 
създава стимули да вървим 
напред и да повишим из-
искванията към средата, в 
която живеем. За нас, като 
съсловна организация, това е 
приоритет, затова сме много 
благодарни на колегите от 
Камарата на строителните 
инженери на Турция и Ми-
нистерството на транспорта 
на Турция, както и на Главна 
дирекция „Магистрали“, чи-
ито гости бяхме.

- Разкажете ни за ин-
женерните решения, с 
какво този мост е разли-
чен от всичко, създадено 

досега?
- От инженерна гледна 

точка на моста има много 
уникални инженерни реше-
ния. Имахме възможност да 
посетим строителната пло-
щадка и офиса на контракто-
ра на обекта, където главният 
инженер изнесе за българ-
ските строителни инженери 
техническа презентация за 
проекта и етапите от строи-
телния процес. Инженерното 
решение за фундиране на пи-
лоните на моста е изпълнено 
по смесена технология, кесо-
ни и изготвяне на пилонната 
платформа на пристанището 
и преместване и потапяне на 
място.

Интересна за нас се оказа 
и технологията на изготвяне 
и оплитане на носещите кабе-
ли на висящата конструкция. 
Научихме, че то е направено 
на място, с помощта на “ко-
тешка люлка”, и е фирмена 
технология на южнокорей-
ската фирма, реализирала и 
други уникални мостове по 
света.

- Стана ясно, че най-
дългият висящ мост е 
създаден от интернаци-
онален екип. Има ли в 
него българи?

- Действително екипът 
е международен и в него 

участват турци, корейци, 
японци, британци, нидер-
ландци, иранци, филипинци. 
В екипите работят над 670 
инженери и над 5000 работ-
ници, с участието на 740 
строителни машини и 106 
подизпълнители.

Основната работа по про-
ектирането е извършена от 
Cowi от Дания и Pyunghwa 
Engineering Consultants от 
Корея. Самото строителство 
е извършено от група турски 
и южнокорейски компании, 
водени от Daelim, SK, Limak 
и Yapi Merkezi и включи-
телно китайската Sichuan 
Road and Bridge Construction 
Group.

За съжаление, ние, бълга-
рите, сме само посетители и 
ползватели на моста.

- Този мост е интерес-
на илюстрация на това 
как се работи по модела 
на публично-частното 
партньорство. Как го 
правят съседите ни от 
Турция?

- Да, така е. Мостът е 
построен по модела на пуб-
лично-частно партньорство 
между държавния и частния 
сектор. За нас беше любо-
питно да научим, че Турция 
днес се нарежда на трето 
място в Европа и на 13-о 
място в света по прилагане 
на този бизнес модел. Как го 
правят толкова успешно - не 
мога да отговоря. Ала факти-
те говорят, че инвестицията 
е 2,5 милиарда евро и тя ще 

осигури на страната годишна 
печалба от 415 милиона евро 
от спестяване на време, гори-
во и намаляване на въглерод-
ни емисии.

Според президента Ер-
доган изграждането на “Ча-
наккале 1915” ще създаде 
118 000 работни места и ще 
генерира 2,4 милиарда евро 
приходи.

- Защо у нас публич-
но-частното партньор-
ство работи трудно?

- Основните причини са 
две: лошата законодателно 
рамка и голямото недоверие 
на обществото. И с основа-

ние, през изминалия 30-го-
дишен период на демокра-
тичен напредък се случиха 
поредица от скандали при 
прилагането на концесии, 
които са един сравнително 
по-опростен механизъм на 
договаряне между държавата 
и бизнеса.

Има и още една причина, 
липсата на инвеститори от 
такъв мащаб, желаещи да 
инвестират на светло, като в 
Турция.

- Какви са техниче-
ските характеристики 
на моста?

- Размерите му са впе-
чатляващи. Дължината на 
съоръжението от стомана е 
4608 метра заедно с подхода, 
широчината на съоръжение-
то е 43,06 метра, с 6 платна, 
по 3 във всяка посока и 2 
пешеходни пътеки от всяка 
страна.

Така че, ако пътувате с 
кола по новия мост, ще из-
минете разстоянието от ев-
ропейския до азиатския бряг 
само за 6 минути.

- Защо откриването 
на моста стана точно на 
датата 18 март, с какво я 
свързват южните ни съ-
седи?

- 18 март 1915 г. е значи-
ма дата за Турция  - това е де-

нят на най-голямата победа, 
която водената от Мустафа 
Кемал Ататюрк османска 
войска извоюва срещу сили-
те на Антантата в Първата 
световна война. Ето как чис-
лото 1915 в името на моста и 
височината на кулите от 318 
метра се отнасят до 18-ия ден 
от 3-ия месец - по този начин 
те символизират тази морска 
победа в Чанаккале.

Точно битката за Чанак-
кале (Галиполи) спира пътя 
на врага към Истанбул. По-
бедата на турскат а армия е 
преломен момент в истори-
ята на страната, тъй като сл 
ед нея започва разпадането 
на Османската империя и се 
основава Република Турц ия. 
Това се случва 8 години по-
късно, през 1923 г., под ръко-
водството на полк. Мустафа 
Кемал.

Разстоянието между ку-
лите от 2023 метра пък от-
белязва 100-годишнината от 
основаването на Република 
Турция, което ще се случи 
догодина. Двете опорни ко-
лони на моста са в червено 
и бяло - това са цветовете на 
турското знаме. Ето как дори 
когато строиш мост, можеш 
да пишеш история.

А с “Чанаккале 1915” 
Турската република пише 
своята най-нова история.

Международен екип 
от 670 инженери 
създаде моста чудо 
„Чанаккале“

ДИМИТЪР НАЧЕВ е строителен инженер. В периода 2003-2004 г. е зам.- пред-
седател, а 2004-2011 г. е председател на КИИП София-град, член на УС на 
КИИП. От 2009 г. той е председател на Съюза на строителните инженери в 
България (ССИБ).
През 2019 г. взема участие в Лисабонската среща за строителните инже-
нери 2019 (CES2019) с доклад: Open BIM and ISO/IEC and CEN Standardization 
Activities. 2021  - 2026   избран за член на УС на БИС и представлява  в Управи-
телния съвет интересите на членовете на БИС от група 5, професионални 
организации и съюзи. В периода 2009  2012 г. и 2018-2021 г. е вицепрезидент на 
Европейския  съюз на  строителните инженери.

Инж. Димитър Начев:

По новото съоръжение се минава 
от Европа в Азия за 6 минути

На 18 март 2022 година 
Турция откри най-дългия 
висящ мост в света 

“Чанаккале 1915”. Той свързва 
два континента - Европа с 
Азия. На откриването му 
президентът Реджеп Тайип 

Ердоган заяви, че с него Турция 
изпреварва Япония, която досега 
е държала първенството в това 
отношение.

Група инженери от Съюза 
на строителните инженери 
в България и Камарата на 

инженерите в инвестиционното 
проектиране участваха в 
официалната церемония. 
Тяхната визита бе по покана на 
Министерството на транспорта 
на Турция, Главна дирекция 
“Магистрали” и Камарата на 

строителните инженери на Турция.
Разговаряме с един от 

участниците в делегацията 
- инж. Димитър Начев. Той 
е председател на Съюза на 
инженерите в България и бивш 
шеф на КИИП-София.
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