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Насоките за избор подпомагат
стесняването на възможните за
дадена ситуация целесъобразни
настилки и комбинирането
им с подходящи елементи.
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Изборът на елементите, които формират единната повърх
ност, по която се осъществява пешеходното придвижване,
се свързва както с основните им функции, така и с облика на
средата, в която се намират. Комбинацията между тези еле
менти може да допринесе за възприемане на културния, вре
меви и пространствен контекст на дадено място и да под
помогне сетивното изживяване на ползвателя при движение,
наблюдение или докосване.

При избора на елементи е необходимо да се обвързват раз
личните техни характеристики (материал, форма, размери и
цвят) с конкретните градски ситуации. При обновяването
на пешеходни пространства, както и при проектирането на
нови такива, следва да се използват елементи, които отра
зяват характера на мястото. Затова е необходимо всяка си
туация да се оценява индивидуално и проектните решения да
се основават на контекста на средата.
Добрият избор има важна роля за интегрирането на пешеход
ните пространства към прилежащата им среда. За пости
гане на адекватно присъствие на настилките в градската
среда се препоръчва приоритетно използване на характерни
За конкретното място материали, обработени с помощта
на съвременни технологии и добре обмислен съвременен ди
зайн, показващ уважение към средата и всички нейни елемен
ти. Имитацията на даден исторически период, буквалното
възприемане на форма, цвят, декорации и други характерис
тики, обикновено не постигат добри резултати и се препо
ръчва да се избягват.

Предлагат се три взаимообвързани и последователно прила
гани групи насоки за избор, свързани със:
• конкретната градска ситуация -> [виж 3.1. Оценки на ситу
ацията];

• зонирането на територията на Столична община (Прило
жение №2 към НГС-СО) и общите характеристики на настил
ките - материал, форма, размери и цвят -> [виж 3.2. Избор на
настилки];
• подходящите комбинации на избраната настилка с други
те елементи на пешеходните повърхности - тактилни еле
менти, бордюри, елементи за покриване на посадни места на
дървета, капаци на шахти, елементи за отводняване
[виж
3.3. Комбиниране на настилки с други елементи].

Резултат от анализа на всяка конкретна ситуация на база на
насоките е мотивиран избор на настилка с всички необходи
ми елементи за оформяне на пешеходната повърхност.
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3.1. Оценка на ситуацията
При избора на елементи за оформяне на пешеходните повърх
ности водещ фактор е конкретната ситуация, в която ще
се прилагат. Необходима е оценка в три основни направления
като основа за очертаване на изисквания, произтичащи от
реалния обект и обхват на задачата и формиране на инфор
миран избор.

3.1.1. Характеристики на средата
Изборът следва да вземе предвид оценка на:
• характера на застрояването: преобладаващи функции, ар
хитектура, материали и колорит;

• съществуваща и очаквана интензивност на пешеходното
движение;
• наличие и/или необходимост от автомобилни подходи през
пешеходните пространства;

• наличие и/или провеждане на нови трасета на подземни
технически инфраструктури;
• съществуващи елементи на пешеходните повърхности качества, състояние, проблеми.

3.1.2. Природни дадености
Специфични изисквания към елементите могат да произте
кат от:
• релеф;
• съществуваща растителност;

• геоложки и хидроложки условия.

3.1.3. Икономическа ефективност
Постигането на икономическа ефективност следва да се
разбира като комплексна оценка на конкретната ситуация,
която да отчете:
• възможностите за оптимално използване на съществува
щите ресурси/дадености в конкретната ситуация, включи
телно преизползване на съществуващи елементи;
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• съотношението между дълготрайни ползи и вложени сред
ства;

възможност за използване на комплект (цялостна серия от
елементи, формиращи единната пешеходна повърхност),
приложим за дадената ситуация -> [виж ВЪВЕДЕНИЕ, 4. Терми
ни и определения].

Резултат от оценката на ситуацията са мотивирани кон
кретни задължителни изисквания към елементите на пеше
ходните повърхности в обхвата на конкретния инвести
ционен проект. Възможно е още на този етап от избора да
се очертаят и възможности за материалност и размери на
настилката, целесъобразност за използването на комплект,
подходящи комбинации с другите елементи на пешеходните
повърхности - тактилни елементи, бордюри, елементи за
покриване на посадни места, капаци на шахти, елементи за
отводняване. Конкретният избор се верифицира със следва
щите две групи насоки за избор -> [виж 3.2. Избор но настилки
и 3.3. Комбиниране но настилки с други елементи].
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3.2. Избор на настилки
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настилка

Зона
3.2.1. Зониране — материалност на настилките
Различните зони на територията на Столична община носят
различна културна натовареност. При избора на настилки
следва да се взима предвид зонирането съгласно Приложение
№2 към НГС-СО
[Извадки от приложението на стр. 67-69],
както и културният контекст и йерархията на зоните съ
гласно Приложение №3 към НГС-СО.

Зони 1 и 2: исторически център

л.64 от вс.л.137
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асфалтова
настилка

•

Предпочитаният вариант е висококачествена настилка от
каменни плочи или бетонни плочи/павета с каменна посипка.

Зона 3: широк център
Многообразието от пространства и архитектура дава въз
можност за използване на много широк набор от настилки.

Зони 4,5 и 6: периферни квартали
Целесъобразно е използването на качествени съвременни
материали. За динамично развиващата се Зона 6 се препо
ръчват приоритетно готови фабрични изделия от бетон плочи и павета.

Зона 7: индустриални територии
Характерът и функционалността на пространствата пред
полагат приоритетно използване на асфалтова настилка.

В обхвата на защитени територии на единични и групови
културни ценности (независимо от това в коя зона съгласно
Приложение №2 на НГС-СО се намират), изборът на настилка
следва да се съобрази и с конкретните специфични характе
ристики на ценността и прилежащата й среда.
Запазени стари каменни настилки (включително паважи за
движение на пешеходци) във всички зони приоритетно се
рехабилитират, като при необходимост се интегрират с
ивици от по-големи плочи за улеснение на придвижването
[виж 6.2.3. Съхраняване на исторически настилки и сигниране
на археологически структури в настилка].
В случаите, в които рехабилитацията на историческа ста
ра каменна настилка е невъзможно в дадено пешеходно прос
транство, годните демонтирани каменни плочи се запазват
и съхраняват на подходящо място. Те следва да бъдат преизползвани на други места на територията на Столична об-

Фиг. 047 Матрица за избор на настилка във връзка с целесъ
образността за използването й в различни зони на терито
рията на Столична община

Забележка: За зони 1 и 2 посочените форми и размери на пло
чи/павета са задължителни. За останалите зони да се счи
тат като варианти.

Легенда:
Позволено и препоръчително

•

Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай
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щина.
Изборът на цвят на настилката е пряко свързан с прилежа
щата среда. Разнообразието от цветове в градската среда
на София и площното присъствие на настилките в нея изис
кват приоритетно използване на монохромни цветове - ню
анси на светло сивото.

форма

Зона

правоъгълни плочи
(размери >30 cm)

правоъгълни
павета
(размери <30 cm)

шестоъгълни
павета
(размери <20 cm)
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други форми
(напр. с двойно
свързване)

Препоръчително е изборът на цвят в дадено пешеходно
пространство да отговаря на цялостното усещане за това
пространство, както и на същността на използвания мате
риал. Комбинацията от твърде много различни цветове (и/
или нюанси) и материали създава риск от усещане за фраг
ментиране на пространството. Ярки и контрастни цвето
ве следва да се прилагат внимателно, тъй като потенциално
биха действали дезориентиращо за хора с намалено зрение.
Ярки цветове се допуска да се използват при настилки в
градската среда приоритетно като акценти и само въз ос
нова на мотивирана архитектурна концепция за цялостното
пешеходно пространство.

3.2.2. Зониране - форма и размер на плочи/
павета
Препоръчва се приоритетно използване на правоъгълни пло
чи и павета във всички зони (съгласно Приложение №2 към
НГС-СО). Те са по-адаптивни към различни градски ситуации
и към предизвикателствата на редене и рязане.
Малките шестоъгълни павета също се адаптират към раз
нообразни ситуации като създават усещане за единна по
върхност, независимо от нейната площ. Техен недостатък
е, че пораждат трудности при рязане и при контакт с други
елементи. В тези случаи е препоръчително да се използват
крайни (завършващи) елементи, част от комплект.
Плочи и павета със сложни форми и релефи (например такива
с двойно свързване) следва да се избягват. Те създават не
подходяща изкуствена среда и излишен рисунък със спорни
качества. Този вид настилка бързо остарява естетически и
физически. Още повече, плочите и павета със сложни форми
създават проблеми при рязане и при специфични ситуации на
контакт с други елементи.

Формата и размерите на настилките имат отношение и към
мащаба на пространството, в което ще се използват. Голе
ми плочи с размери над 30 cm се препоръчват за простран
ства с широчина над 2.00 т. Малки плочи и павета (под 30 cm)
са подходящи за най-разнообразни по форма и големина прос-

Фиг. 048 Матрица за избор на форма и размер на плочи/павета във връзка с характера на зоната, в която ще се полагат

Забележка: За зони 1 и 2 посочените форми и размери на плочи/павета са задължителни. За останалите зони да се счи
тат като варианти.

Легенда:

Позволено и препоръчително

Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай
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Част и. избор и полагане на настилки в пешеходните
ПРОСТРАНСТВА

транства

[виж 1.6. Естетичност].

Препоръчителните пропорции на правоъгълните плочи и па
вета (по отношение на техните размери) са 1:1,1:2 и 2:3. При
избора на размер следва да се има предвид, че плочи с много
големи размери (над 60 cm) и със силно издължени пропорции
(например 1:6,1:8) създават трудности при реденето и ниве
лирането.

Опцията за използване на правоъгълни и шестоъгълни пло
чи и/или павета е мотивирана от тяхната висока адаптив
ност към разнообразни градски ситуации и възможности да
обединяват визуално пространства дори при различни ком
бинации.
С оглед постигане на специфичен дизайн е възможно използ
ването и на други форми, размери и пропорции (отвъд посо
чените препоръчителни). Такъв избор следва да е мотивиран
и базиран на цялостен проект за конкретно градско прос
транство.
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3.3. Комбиниране на настилки
с други елементи
3.3.1 Тактилни елементи — материалност на
настилките
Тактилните елементи следва да се комбинират по подходящ
начин с избраната настилка (големина, цвят и други). Избо
рът на тактилните елементи следва да се съобрази и с кон
кретната пространствена ситуация, както и от необходи
мостта от провеждане на трасе на достъпен маршрут.

При избор на настилка от плочи и/или павета следва так
тилните елементи да са със същата дебелина като приле
жащата настилка.

3.3.2. Бордюри — материалност на настилките
Каменните бордюри са много характерни за София. Те се ком
бинират устойчиво с всички видове настилки. Препоръчва
се съхраняване и преизползване на всички съществуващи
каменни бордюри, независимо в коя зона се намират. Пора
ди отличителното им материално присъствие в градската
среда на София и високата им издръжливост и устойчивост,
използването приоритетно на каменни бордюри - стари
(съществуващи и преизползвани) и нови - се препоръчва във
всички зони на територията на Столична община.
В случаи, в които спецификата на средата е силно промене
на и се предвиждат големи промени в уличната регулация и/
или са запазени само единични каменни бордюри, по преценка
на възложителя и проектанта, те могат да се заменят с бе
тонни. В тези случаи демонтираните каменни бордюри за
дължително се запазват и съхраняват с цел преизползване на
други места на територията на Столична община.
В обхвата на защитени територии на единични и групови
културни ценности (независимо от това в коя зона съгласно
Приложение №2 на НГС-СО се намират) се използват камен
ни бордюри. Съществуващите бетонни бордюри в тези зони
следва да бъдат заменени с каменни.

При реконструкции на улични пространства в споделени или
такива, при които се предвижда тротоарите или пешеход
ните зони и платната за движение да са на едно ниво, по пре
ценка на възложителя и на проектанта, бордюрите се запаз-
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Фиг. 049 Матрица за избор на подходящи тактилни елемен
ти във връзка с материалността на избраната настилка

•
•

Легенда:
Позволено и препоръчително
Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай
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Фиг. 050 Матрица за избор на подходящи бордюри във връзка
с материалността на избраната настилка
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Легенда:
fl} Позволено и препоръчително

•

Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай
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Ват. Те се полагат на едно ниво с настилката като елемент
на дизайн, носител на историческа памет.
Допуска се (независимо от зоната съгласно Приложение №2
на НГС-СО) в бордюрите да са интегрирани дъждоприемни
решетки, съобразени като изработка с материалността на
бордюра, нивелетите на улиците и системата за отводня
ване.

Цветът и нюансът на бордюрите следва да се съчетава по
подходящ начин с цвета и нюанса на избраната настилка.
Препоръчва се изборът да се прави с мостри на място.

3.3.3. Покриване на посадни места —
материалност и форма
Металните решетки и бетонните елементи с отвори са
предвидени за ограничено приложение от гледна точка на
естетичното им взаимоотношение с избраната прилежа
ща настилка. Металните решетки се препоръчват в комби
нация с настилки от плочи или павета от камък или бетон
с каменна посипка. Възможна е комбинация и с настилка от
бетонни елементи и лят бетон, но следва да се има пред
вид контекстът. Като цяло, решетките се предпочитат за
по-формални и по-натоварени с пешеходно движение прос
транства.

При покриване на посадно място с бетонен елемент, павета
или посипка от чакъл цветът и нюансът следва да се подчи
нят на цвета и нюанса на прилежащата настилка. Препоръч
ва се изборът да се прави с мостри на място.
Правоъгълното оформяне на посадните места е за предпо
читане поради по-лесното му вписване в настилката и изоб
що в пространствената среда (особено при тротоари).
Негово предимство е улесненият контакт с настилки от
плочи и/или павета. Недостатъке, че при правоъгълните от
вори в настилките от лят бетон (а в повечето случаи и при
асфалтови настилки) се образуват температурно-съсъхвателни пукнатини в ъглите, които трябва да бъдат предви
дени и обработени. За да се избегнат тези случаи, подходящо
решение за тези настилки са кръглите посадни места. Кръг
лите посадни места са подходящи за широки пространства с
no-единни настилки, където има достатъчно пространство
около дървото.

Непокритите посадни места допринасят за естественото
напояване на дървото и следва да се предпочитат, когато е
възможно.
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и павета с
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асфалтова
настилка с
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бетонен
елемент с
отвори
каменни
павета с
пропусклива
фуга

непокрито
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Фиг. 051 Матрица за избор на подходящи елементи за покри
ване на посадни места във връзка с материалността на из
браната настилка

Легенда:
Позволено и препоръчително

е

Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай
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3.3.4. Капаци на шахти - материалност и форма
Преди избора на капаци на шахти се препоръчва преглед на
всички шахти в зоната на намеса. Където е необходимо и
възможно следва да се предвиди промяна на ориентацията
на капаците, така че да кореспондират на физическите еле
менти на средата (направления на бордюри и сгради и/или на
предвидената настилка).
В случай, че ориентацията на капаците не може да отговори
на тази препоръка, проектът следва да предвиди преодоля
ване на най-често срещаните предизвикателства:
• визуално натоварване на средата, чрез подходящ избор на
материалност и цвят на капаците на шахтите в контекста
на предвидената настилка;
• прекомерно рязане на елементи на настилката, чрез целе
съобразен избор на елементите на настилката и подходящтото им оформяне при капаците на шахтите -> [8иж 5.2.3.
Оформяне на настилката при капаци на шахти].

Като цяло се препоръчва използването на чугунени капаци
на шахти във всички части на града, и по-специално в исто
рическия център (зони 1 и 2). Чугунените капаци, независи
мо от формата си, се комбинират успешно с всички видове
настилки. Те са устойчиви, лесни за поддръжка и манипула
ция. Технологията на изпълнение позволява интегриране на
идентичност (например герба на София или друга графика).
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3.3. КОМБИНИРАНЕ НА НАСТИЛКИ С ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ
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Фиг. 052 Матрица за избор на подходящи капаци на шахти във
връзка с материалността на избраната настилка

При техническо изискване за нова кръгла шахта е препоръ
чително да се използват кръгли чугунени капаци с квадратна
рамка за по-добър контакт с настилката -> [ви>к 5.2.3. Офор
мяне на настилката при капаци на шахти].

Капаци на шахти за запълване с бетон се използват само в
комбинация с бетонни настилки (от елементи с видима бе-
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Легенда:

Позволено и препоръчително
Позволено, но следва да се прецени дали е
подходящо в конкретния случай

Препоръчва се съществуващите чугунени капаци на шахти
да се запазват, където е възможно, в качеството им на но
сители на историята на града.

Капаците на шахти с вградена настилка се препоръчват за
места, където шахтите са многобройни, и е възможно да се
получи визуално натрупване на елементи. При настилки от
по-големи плочи е препоръчително да се търси възможност
За изцяло скрити капаци (например в растера на настилката,
с цяла вградена плоча). Препоръчва се да се използват реше
ния, които не изискват специални ключове и инструменти
За отваряне. Важно е да се има предвид увеличеното тегло в
този случай, особено при големи капаци.
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тонна повърхност или лят бетон). В тези случаи цветът и
нюансът на пълнежа следва да се доближават максимално до
цвета и нюанса на избраната настилка. Препоръчва се избо
рът да се прави с мостри на място.
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Уточняват се възможни технологии
За полагане, оптимални параметри
и изисквания към слоевете с цел
подпомагане на избора на подходяща
конструкция за избраната настилка.
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Изборът на конструкция е свързан с избраната настилка,
както и с конкретната ситуация, носимоспособността на
Земната основа, очакваните натоварвания и състоянието
на подземната техническа инфраструктура.

Стандартът илюстрира принципни конструкции за три ос
новни групи пешеходни настилки според технологията за
полагане:
• настилка от редени елементи (плочи и/или павета);
• настилка от лят бетон;
• настилка от асфалт.

Настилките от редени елементи могат да бъдат изпълне
ни с несвързано или свързано полагане в зависимост от из
искванията на конкретната ситуация. Настилките от лят
бетон и асфалт изискват свързано полагане.
Стандартът дава насоки за принципни слоеве на конструк
циите в пряка връзка с избраната настилка. Конкретните
Заложени дебелини се доказват с калкулация в проектното
решение като се отчете и очакваното натоварване. В зави
симост от очакваното натоварване, споделените пешеход
ни пространства могат да се проектират, както съгласно
нормативните изисквания за проектиране на пътища, така
и като пространства с усилена основа.
Където е приложимо са указани съответните релевантни
стандарти. За контрол на уплътнението на земната основа
и слоевете се прилага БДС 15130.
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4.1. Настилки от плочи или
павета
Настилките от плочи или павета могат да бъдат положени
върху основа от трошен камък или върху бетонна основа. По
лагането върху основа от трошен камък предполага несвър
зано полагане на настилката върху пясъчно легло и фугиране
с несвързан материал (основно пясък). Наличието на бетонна
основа в повечето случаи изисква залепване и фугиране с ма
териал на циментова или смолиста основа.

Фиг. 053 Стандартна конструкция при плочи или павета вър
ху пясъчно легло и основа от трошен камък (усилена)

Фиг. 054 Конструкция при плочи или павета върху пясъчно
легло и основа от трошен камък (усилена с геотекстил)

Предимства: екологичност (високо пропусклива настил
ка), улеснен достъп до подземни инфраструктури, улеснено
възстановяване на настилката до първоначалния й вид след
приключване на ремонтни дейности, носимоспособност при
пешеходно и автомобилно натоварване (усилена настилка)

Предимства: екологичност (високо пропусклива настилка),
no-стабилна основа на най-горния слой (плочи или павета) на
настилката, по-малки размествания (особено при настилки с
по-малки размери), по-лесно постигане на равна повърхност
с предвидимо слягане, носимоспособност при пешеходно и
автомобилно натоварване (усилена настилка)

Недостатъци: повишено внимание при оформяне на основа
та, изисква сериозна поддръжка

Легенда:

1 - бетонни или гранитни плочи или павета, мин. дебелина 80
тт
2 - изравнителен пясъчен слой, дебелина 30-60 тт (фракция
За фуги 0-2 тт, за легло 2-5 тт)

3 - уплътнена основа от трошен камък, дебелина 250-500
тт, Е=250 МРа, едра фракция 0-63 тт*
4 - земна основа
‘Дебелината на основата от трошен камък зависи от земната основа.
Препоръчителната дебелина за основата от трошен камък при автомобилно
натоварване е 400-500 тт.

Недостатъци: усложнени решения при отводняването, за
труднен достъп до подземни инфраструктури, сравнително
Затруднено възстановяване на настилката до първоначал
ния й вид след приключване на ремонтни дейности
Легенда:

1 - бетонни или гранитни плочи или павета, мин. дебелина 80
тт

2 - изравнителен пясъчен слой, дебелина 30-60 тт (фракция
За фуги 0-2 тт, за легло 2-5 тт)
3 - геомрежа с геотекстил
4 - уплътнена основа от трошен камък* дебелина 250-500
тт Е=250 МРа, едра фракция 0-63 тт

5 - геомрежа с геотекстил
6 - изравнителен пясъчен слой

7 - земна основа
‘При големи наклони и необходимост от защита от ерозия или свличане на
основата е възможно да се интегрира геоклетъчна структура в основата от
трошен камък.
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4. КОНСТРУКЦИИ НА НАСТИЛКИТЕ
4.1. НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ ИЛИ ПАВЕТА

Фиг. 055 Стандартна конструкция при плочи или павета, за
лепени върху бетонна основа (усилена)

*На разстояние не по-голямо от 4.50 т се оставят разширителни фуги от 15
тт, които се запълват с асфалтова паста или друг еластичен материал след
свързването на циментовия разтвор
[Фиг. 068].

Предимства: no-стабилна основа на най-горния слой на
настилката, по-малки размествания (особено при настилки
с малки размери), по-лесно постигане на равна повърхност с
предвидимо слягане, носимоспособност при пешеходно и ав
томобилно натоварване (усилена настилка), възможност за
полагане на по-големи плочи

“Точният състав на разтворите и смеситезазалепване и фугиране {съотношение
между цимент и пясък, водно съдържание) се определят от проектанта на
база конкретните условия на мястото на полагане на настилката, очакваните
натоварвания, размерите на плочите или паветата, както и конкретните
климатични условия на мястото по време на полагане.

Недостатъци: затруднени решения при отводняването, за
труднен достъп до подземни инфраструктури, затруднено
възстановяване на настилката до първоначалния й вид след
приключване на ремонтни дейности, непропусклива настил
ка, която изисква разширителни фуги*
Легенда:

1 - бетонни или гранитни плочи или павета* мин. дебелина 60
тт
2 - цименто-пясъчен разтвор с ниско водно съдържание, де
белина 20-50 тт, за фугите - суха цименто-пясъчна смес
или циментов разтвор*

3 - бетонна основа минимален клас С30/37 според БДС EN 206,
дебелина 150-200 тт
4 - полиетиленово фолио

5 - трошен камък, фракция 0-4 тт (сипица), дебелина 20 тт
6 - уплътнена основа от трошен камък, дебелина 200-300
тт, Е=250 МРа, едра фракция 0-63 тт
7 - земна основа

л.76 от вс.л.137
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4. КОНСТРУКЦИИ НА НАСТИЛКИТЕ

4.2. Настилки от лят бетон
Настилката от лят бетон 6 общия случай е непропусклива
настилка. Тя е подходящо покритие за териториите с пре
димно ниско застрояване, където има достатъчно незапечатани повърхности -> [виж 1.7. Екологичност].

Настилките от бетон могат да се полагат свързано - ляти,
или несвързано - на големи плочи. Във всички случаи е необхо
димо изпълнението на разширителни фуги или контролирани
пукнатини.

При необходимост от пропусклива настилка от лят бетон,
тя може да бъде осигурена чрез перфорации в бетона или
чрез използване на водопропусклив бетон.
За настилки от лят бетон се прилагат БДС EN 13877-1, БДС
EN 13877-2 и БДС EN 206. Допълнително изискване към бето
ните е да са с клас по въздействие на околната среда XF4 (за
околна среда със силно водонасищане с размразяващо веще
ство или морска вода).

Предимства: лесно полагане и поддръжка, подходяща за пе
шеходно и автомобилно натоварване (усилена настилка)

Настилките от лят бетон се армират с квадратна електрозаварена мрежа с отвори 100/100 тт или 200/200 тт,
с диаметър на телта (прътите) минимум 4 тт. Мрежата
се поставя в долната част на настилката. При оформяне на
фуги, армировката не се прекъсва.

Легенда:

Фиг. 056 Стандартна бетонна конструкция

Недостатъци: затруднени решения при отводняването, за
труднен достъп до подземни инфраструктури, образуване
на кръпки след приключване на ремонтни дейности

1 - бетонна настилка, клас С30/37 и по-висок (БДС EN 206, БДС
EN 13877), дебелина 150-200 тт
2 - полиетиленово фолио

3 - трошен камък, фракция 0-4 (сипица), дебелина 20 тт
4 - уплътнена основа от трошен камък, дебелина 250-500
тт, Е=300 МРа, средна фракция 0-63 тт

5 - земна основа

л.77 от вс.л.137
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4. КОНСТРУКЦИИ НА НАСТИЛКИТЕ
4.2. НАСТИЛКИ ОТ ЛЯТ БЕТОН
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4.2.1. Разширителни фуги и контролирани
пукнатини при настилките от бетон
Настилките от бетон трябва да бъдат разделени на поле
та, чрез разширителни фуги, които компенсират движение
то, причинено от химичното и температурното свиване и
разширяване на бетона.

Фиг. 057 Контролирани пукнатини чрез срязване в бетона
след неговото полагане

Фиг. 058 Пространствена фуга между бетонните плочи с
фугиращ пълнител

Предимства: естетична визия, лесно изпълнение (след пола
гане на настилката от бетон), възможност за адаптиране
на местата на фугите след полагането на настилката

Предимства: естетична визия, гладка повърхност

Недостатъци: остава незапълнена фуга, която се пълни с
отпадъци, поява на непредвидени пукнатини по време на по
лагането на бетона

Легенда:

1

- еластичен фугиращ пълнител

Легенда:

2

- пространствена фуга с уплътнителна гума

- жлеб/фиктивна става

3

- уплътнение от минерална вата

2

- предизвикана пукнатина

4

- бетонна настилка

3

- бетонна настилка

5

- полиетиленово фолио

- полиетиленово фолио

6

- трошен камък (сипица)

- трошен камък (сипица)

7

- основа от трошен камък

8

- земна основа

1

4

5

в - основа от трошен камък

7

- земна основа

Недостатъци: необходимост от по-голяма прецизност при
изпълнението
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4. КОНСТРУКЦИИ НА НАСТИЛКИТЕ

4.3. Настилки от асфалт
Настилките от асфалт са подходящи за пешеходни прос
транства в периферията на града (в териториите с предим
но ниско застрояване, където има достатъчно незапечатани повърхности -» [6иЖ1.7. Екологичност]. Широко приложими
са и в зони с интензивен растеж и преструктуриране поради
своята адаптивност, лесна поддръжка, висока устойчивост
и неутрална визия.
Настилките от асфалт могат да бъдат със или без камен
на посипка. Те изискват свързано полагане и не предполагат
пропусклива повърхност. Въпреки това, при различни техно
логии на смесване и полагане, асфалтът може да бъде и про
пусклив в зависимост от съотношението на свързващия
материал и подсилващия пълнител в сместа.

Фиг. 059 Стандартна конструкция на настилка от асфалт
(със или без каменна посипка) върху основа от трошен камък

Предимства: адаптивност при контакт с други елементи
на настилката, високи транспортни и експлоатационни по
казатели, сравнително висока якост и устойчивост на кли
матични фактори и вода, лесно почистване, носимоспособност при пешеходно и автомобилно натоварване (усилена
настилка)

Недостатъци: получаване на кръпки при възстановяване на
покритието
Легенда:
1 - пясъчен асфалт 0/4 /АС 4 изн./ или плътен тип А (АС 12,5,
изн. А), дебелина 40-60 тт

2 - долен пласт (биндер, 0/12), дебелина 50-80 тт
3 - уплътнена основа от трошен камък, дебелина 250-500
тт, Е=300МРа, едра фракция 0-63 тт

4 - земна основа

л.79 от вс.л.137
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5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА

Полагането конкретизира
основни правила и препоръки с
фокус настилките от плочи и
павета, като адресира клкзчови
предизвикателства при реденето
и рязането. Илюстрирано е
прилагането на правилата и
принципите в набор от специфични
и често срещани случаи.
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Полагането на настилките от плочи и павета поставя
предизвикателства по отношение на реденето и рязането
във връзка с разнообразните конфигурации на градската сре
да. При полагането се формира растер, който зависи от вида
настилка, както и от размерите на елементите. За пости
гане на безопасни, визуално привлекателни и с уважение към
градската среда настилки, растерът следва да бъде съобра
зен с пространството и с прилежащата среда
[виж 1.6.
Естетичност]. Растерът, както и детайлите на контакт
към други настилки, бордюри, сгради, имотни граници, зелени
площи, капаци на шахти, посадни места на дървета и други
следва да се разработват индивидуално за всяка ситуация.
За илюстриране на правилата и препоръките за полагане на
плочи и павета, както и за специфичните ситуации е използ
ван набор от примерни елементи или комплекти. Използва
ните елементи са с препоръчителните пропорции 1:1,1:2 или
2:3, но правилата и препоръките са приложими и за други про
порции, избрани в конкретното проектно решение -» [виж
3.2.2. Зониране - форма и размер но плочи/павета].
Правилата и препоръките за полагане важат както за
настилки от готови бетонни елементи, така и за настилки
от камък, освен ако не е указано друго.

5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА

л.81 от вс.л.137
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5.1. Правила и препоръки за
полагане
5.1.1. Общи препоръки за полагане
Индивидуален подход към всяка ситуация
Добре проектираните детайли за полагане на настилки
те влияят върху устойчивостта и издръжливостта както
на пешеходните повърхности, така и на елементите, кои
то ги изграждат. В същото време спомагат за създаване на
визуално приветлива среда. Прилагането на препоръките и
правилата при полагането следва да се съобрази с приложи
мостта им в конкретната ситуация.

л.82 от вс.л.137

5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА

съгласно спецификация като част от проектната докумен
тация, за да се избегнат детайли с рязане.
Предимство на комплектите е възможността за постигане
на разнообразни растери. Важно е елементите от комплекта
да имат дистанциращи и/или фиксиращи елементи, което
осигурява по-голяма устойчивост на пешеходната повърх
ност и намалява риска от размествания и деформации.

Недостатък е, че използването на комплект не дава решения
на всички специфични случаи и може да не е приложим в кон
кретна ситуация.

Използването на комплект не отменя необходимостта от
проектиране на детайли с индивидуален подход при различ
ните ситуации.

Използване на плочи и павета без фаски
Препоръчва се плочите и паветата да са без фаски или скося
вания, за да не се създават проблеми при рязането им. Липса
та на фаски предоставя възможност да се прилагат прави
лата за полагане на плочи и павета.
Фаските и скосяванията са подходящи при използването на
цялостни комплекти, при полагането на които рязането е
сведено до минимум.

Фиг. 060 Примерен комплект - плочи/павета

Използване на комплект от елементи
За постигане на добри детайли е препоръчително да се из
ползва комплект от елементи с различни размери и форми:
базови елементи на една система с гама от продукти (плочи
и/или павета, бордюри, а по възможност и тактилни елемен
ти, елементи за покриване на посадни места на дървета, ка
паци на шахти). Плочите и паветата следва да имат няколко
различни размера, които да бъдат използвани за овладяване
на най-често срещаните специфични ситуации. Бордюрите
също трябва да имат подходящи различни елементи за пони
жаване и повишаване на тротоара, както и типови извити
и специфични елементи, които да улеснят приспособяване
то им към конкретните ситуации — като част от един ком
плект с плочите и паветата или самостоятелно -> [виж 7.
Оформяне на бордюр].
Използването на комплект е релевантно за бетонните
елементи и намалява необходимостта от рязане. Наличи
ето на много детайли с рязане компрометира здравината
на настилката и естетическия вид на средата. Каменните
елементи се изработват с необходимите размери и форма,

Фиг. 061 Примерен комплект - бордюри
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5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА
5.1. ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ
5.1.1. ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОЛАГАНЕ
5.1.2. ПРАВИЛА ЗА РЕДЕНЕ НА ПЛОЧИ И ПАВЕТА

83

5.1.2. Правила за редене на плочи и павета

Правило за не повече от три фуги в една точка

Фиг. 062 Използване на примерния комплект - възможност 1
-» [Фиг. 060]

Фиг. 064 Използване на примерния комплект - възможност 3
-» [Фиг. 060]

Фиг. 065

При всички настилки от плочи и павета се препоръчва да се
следва правилото за не повече от три фуги в една точка. Това
създава усещане за еднородна настилка без ясна насоченост
и създава спокойствие в средата. Допустимо е в растера да
има и четири фуги в една точка, но фугата да не преминава
през повече от два реда
[Фиг. 063].
Правилото за не повече от три фуги в една точка е силно
препоръчително особено при настилките, които не са зале
пени за бетонна основа. При залепените настилки се допуска
растерът да е ортогонален (фугите в двете посоки да съв
падат), ако архитектурното решение го налага.

Фиг. 063 Използване на примерния комплект - възможност 2
[Фиг. 060]

СТОЛИЧЕН
ОБЩИНСКИ
СЪВ__ Е__ Т
Приложение № 1 към Решение № 537 по Протокол № 60/21.07.2022 г.

Наредба за градската среда на Столична община

ЧАСТ II. ИЗБОР И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЕШЕХОДНИТЕ
ПРОСТРАНСТВА

5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА
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Правило за начало на редене

Фиг. 066

В случаите, 8 които имаме ясно изразена фуга 8 едната по
сока на тротоара, се препоръчва тя да е перпендикулярна на
посоката на движение.

Това позволява направата на напречни разширителни фуги,
необходими при настилки, залепени за бетонна основа.
От друга страна, принципът има и естетическо въз
действие, успокояващо движението.

л.84 от вс.л.137
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Правило за напречни разширителни фуги

Фиг. 067

Фиг. 068

При редене на настилката (ако конкретният комплект го
позволява) се препоръчва да се започва с цял елемент от бор
дюра (който 8 общия случай е по-правата линия) към сграда
та, имотната граница или зелената площ.

При реденето на павета или плочи, залепени върху бетонна
основа, следва да се предвижда разширителна фуга, напречна
на дължината на тротоара. Разстоянието между две разши
рителни фуги не трябва да е повече от 4.50 т. Фугата се за
пълва с подходящ еластичен пълнител. При по-широки прос
транства може да се наложат разширителни фуги и в двете
направления.
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5.1.3. Правила за рязане на плочи и павета
Контактът на настилката с други елементи в градската
среда често изисква рязане на плочи и/или павета под ъгъл.
Рязането задължително става с прецизен инструмент. За
по-голяма устойчивост и издръжливост на настилката
следва да се избягва полагането на малки парчета.

Правило за рязане на правоъгълни плочи или
павета с пропорция 2:3 под ъгъл >45°
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Правило за рязане на правоъгълни плочи или
павета с пропорция 1:2 под ъгъл >45°

Решенията при рязане под ъгъл могат да са различни в за
висимост от големината и пропорциите на използваните
елементи, както и от търсения растер. Стандартът илю
стрира основни правила, с цел избягване на твърде малки
триъгълни и трапецовидни парчета. Малки парчета с тра
пецовидна форма са тези, чиято най-малка страна е по-малка
от Ул от дължината на елемента.

При настилки, които се залепват за основата и са с дебели
на по-голяма от 5 cm, е допустимо използването и на малки
елементи.

Правилата са приложими при:
• правоъгълни елементи (каменни или бетонни) без фаски или
скосявания;

• елементи, които не са правоъгълни, но при разработване
то на детайли могат да се следват заложените принципи.

Правилата са илюстрирани с оптимални пропорции на еле
ментите, но те са приложими за всякакви пропорции. За на
маляване на фирата се препоръчва рязане на елемента така,
че да е възможно използването на всички части.

продължава се реденето в посоката на
растера и се реже под ъгъл

продължава се реденето в посоката на
растера и се реже под ъгъл

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

Фиг. 069

Фиг. 070

Схемата е изобразена с ъгъл 60°.

Схемата е изобразена с ъгъл 60°.

Приложение: оптимална пропорция 2:3, приложимо и при про
порция 1:2

Приложение: оптимална пропорция 1:2

При рязане под ъгъл се препоръчва използването на елемен
ти от настилката с по-малки размери (например ¥г, Уз и 2/з от
размера на основните елементи) за допълване на реда преди
изрязания елемент. Това правило се прилага, за да се избегнат
триъгълни или твърде малки парчета с трапецовидна форма
при контакта под ъгъл. В определени случаи може да се пред
почете вариант с еднакви крайни трапецовидни елементи с
цел по-добро естетическо завършване на полето. Трябва да
се има предвид обаче по-големият разход на материал при
този вариант и повече рязани елементи с различни размери,
необходими за допълване на растера до крайните елементи.

В зависимост от растера на настилката, размерите на
по-малките елементи, с които се допълват редовете, може
да варира. При този вариант с пропорция на елементите от
настилката 1:2, срязаните или по-малките елементи могат
да бъдат само от един вид — Уг от размера на основните еле
менти.
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Правило за рязане на правоъгълни плочи или
павета с пропорция 1:1 под ъгъл <45°

Правило за рязане на правоъгълни плочи или
павета с пропорция 1:2 под ъгъл <45°

сменя се посоката на редене на 90° и се
реже под ъгъл

сменя се посоката на редене на 90° и се
реже под ъгъл

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без ФиРа или се
използва елемент със съответните размери
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Правило за рязане на правоъгълни плочи или
павета с пропорция 2:3 в дъга

продължава се реденето в посоката на
растера и се реже под ъгъл
Фиг. 071

Фиг. 072

Схемата е изобразена с ъгъл 30°.

Схемата е изобразена с ъгъл 30°.

Приложение: оптимална пропорция 1:1

Приложение: оптимална пропорция 1:2

При ъгли по-малки от 45° се препоръчва обръщане на посо
ката на растера на настилката, за да се избегне рязане на
елементи под остър ъгъл по-малък от 45°. За допълване се
използват елементи с размер Чг от размера на основните
елементи, като се обръща посоката им в зависимост от си
туацията.

При настилка от елементи с пропорция 1:2 допълването се
прави с квадратни елементи с размер Чг от размера на основ
ните елементи.

сменя се посоката на редене на 90° и се
реже под ъгъл

елементът се реже на части без фира
или се използва елемент със
съответните размери

Фиг. 073
Приложение: оптимална пропорция 2:3, приложимо и при про
порция 1:2

При контакт с дъга се използва правилото за рязане под ъгъл.
Където се налага рязане под ъгъл по-голям от 45° се избяг
ват триъгълни и малки парчета. За целта редът се допълва
с елементи от настилката с по-малки размери (например Чг,
Чз и 2/з от размера на основните елементи) или рязани еле
менти от основната настилка. В зоните, в които се налага
рязане под ъгъл по-малък от 45°, растерът на настилката се
обръща и се запълва с по-малки елементи от настилката или
с рязани елементи от основната настилка.

о

-
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л.87 от вс.л.137
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5.2. Специфични ситуации
5.2.1. Контакт със сгради
Контактът на настилката на тротоара със сграда е
най-често срещаната специфична ситуация В градската
среда. Илюстрираните принципи се прилагат и В други по
добни ситуации - например при контакт с огради, подпорни
стени, бордюри към треВни площи и други.

Фиг. 074 Препоръчително оформяне на контакт на настилка
та със сграда

Фиг. 075 Възможно (но непрепрепоръчително) оформяне на
контакт на настилката със сграда

При контакт на настилката със сгради с начупена фасада и
при липса на успоредност между линията на бордюра и сгра
дата се препоръчва да се използват по-големи плочи или па
вета от Вида на настилката (комплекта), които позволяват
Завъртване на настилката без необходимост от рязане на
малки парчета.

Рязането на вътрешен ъгъл е труден за изпълнение детайл
и не винаги води до добри резултати. Това решение създава
предпоставки за счупване на елемента и трябва да се подхо
ди с повишено внимание.
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л.88 от вс.л.137

5. ПОЛАГАНЕ на настилки от плочи и павета
5.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ
5.2.1. КОНТАКТ СЪС СГРАДИ
5.2.2. СМЯНА НА ПОСОКАТА НА НАСТИЛКАТА
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5.2.2. Смяна на посоката на настилката
Към детайлите за смяна на посоката на редене също следва да
се подходи индивидуално. Тези ситуации се срещат най-чес
то при кръстовища, където има контакт между настилки
те на два тротоара под ъгъл равен или близък до 90°, но съ
ществуват и ситуации на контакт при различен ъгъл.

Фиг. 076 Възможно оформяне на контакт със сграда, подхо
дящо 6 определени случаи

Фиг. 077 Неподходящо оформяне на контакт на настилката
със сграда

Малките павета от естествен камък позволяват запълване
то на малки участъци с неправилна форма без необходимост
от рязане на основните елементи на настилката. Разцепе
ните странични повърхности на камъка създават по-добро
триене с материала на фугите.

При контакт със сгради не се допуска рязане на твърде мал
ки парчета. Тези елементи нарушават устойчивостта на
настилката и създават проблеми във времето. Препоръч
ва се използването на по-големи плочи или пренареждане на
растера, за да се осъществи подходящ контакт.

Препоръчва се да се прилага при широки тротоари (с широ
чина повече от 4.00 т), за да не се намалява визуално тяхната
широчина. За постигане на по-голяма устойчивост се пре
поръчва залепване на каменните павета за основата.
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продължава се реденето в посоката на
растера и се реже спрямо дъгата

продължава се реденето в посоката на
растера и се реже спрямо дъгата

продължава се реденето в посоката на
растера и се реже под ъгъл или спрямо дъгата

сменя се посоката на редене на 90° и се реже
спрямо дъгата

сменя се посоката на редене на 90° и се реже
спрямо дъгата

сменя се посоката на редене на 90° и се реже
под ъгъл или спрямо дъгата

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

Фиг. 078 Смяна на посоката на настилката при контакт
между два перпендикулярни тротоара - възможност 1

Фиг. 079 Смяна на посоката на настилката при контакт
между два перпендикулярни тротоара - възможност 2

Фиг. 080 Смяна на посоката на настилката при контакт
между два перпендикулярни тротоара - възможност 3

Този детайл е подходящ при еднакви настилки и основи и на
двата тротоара. Настилките се срещат посредством пре
връзка в ъглополовящата. Контактът с дъгата се решава с
правилото за рязане в дъга
[Фиг. 073].

Възможно е едната настилка да се продължи до края на тро
тоара, а другата да спре в нея без необходимост от рязане.
Контактът с дъгата се решава с правилото за рязане в дъга
-> [Фиг. 073].

Възможно е настилката в зоната на завоя да бъде оформе
на под ъгъл 45° спрямо посоката на редене на настилката по
тротоара.

Този детайл е подходящ и когато размерът, видът, начинът
на редене или основата на настилките в двата тротоара се
различават.
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В този случай се прилагат правилата за рязане под ъгъл
>45° -» [Фиг. 069]. Посоката на редене се запазва до линия
та на контакт, като при необходимост се допълва с по-мал
ки елементи, за да се избегнат малки парчета с триъгълна
или трапецовидна форма. Елементите от двете страни на
разделителната линия са еднакви (специално изрязани за кон
кретна ситуация).

В някои случаи е по-добре линията на контакт да се оформи с
разделителна ивица -> [виж 6.1. Правила и препоръки при офор
мяне на връзки между настилки].

5. ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ И ПАВЕТА
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5.2.2. СМЯНА НА ПОСОКАТА НА НАСТИЛКАТА
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Фиг. 082 Препоръчителен детайл за смяна на посоката на
настилката при ъгъл <45° - възможност 1

Фиг. 083 Препоръчителен детайл за смяна на посоката на
настилката при ъгъл <45° - възможност 2

В тези случаи се прилагат правилата за рязане под ъгъл <45°
-> [Фиг. 071, 072]. Препоръчва се контактът при смяна на по
соката на настилката да се оформи чрез полагане на раздели
телна ивица, за да се избегне допир между срязаните елемен
ти -> [виж 6.2.1. Връзки между различни настилки при еднаква
основа].

Контактът при смяна на посоката на настилката може да се
оформи чрез превръзка между двата участъка посредством
комбинация от обръщане на посоката на редене и допълване с
изрязани елементи с подходяща форма. Този вариант е подхо
дящ за каменни настилки, където възможностите за рязане
на елементите са по-големи.

Легенда:
срязан елемент без смяна на посоката на
редене
срязан елемент със смяна на посоката на
редене с 90°

елемент, специално изрязан за конкретен
детайл
елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери
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Фиг. 084 Неподходящ детайл за смяна на посоката на настил
ката при ъгъл <45°

Фиг. 085 Неподходящдетайлза смяна на посоката на настил
ката при ъгъл <45°

Срязаните елементи под много остър ъгъл създават про
блеми при изпълнението и нарушават устойчивостта на
настилката.

Горната настилка на схемата е наредена правилно, докато
долната се допира до нея по неподходящ начин. Така се полу
чават множество недопустими малки изрязани елементи с
триъгълна форма. В този случай долната настилка следва да
се оформи, прилагайки правилото за рязане под ъгъл <45° -»
[Фиг. 071, 072].
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5.2.3. Оформяне на настилката при капаци на
шахти
Контактът на настилка с капаци на шахти е най-честият
източник на проблеми, свързани както с технологията на
оформяне на конструкцията на настилката при шахтата,
така и с реденето и рязането на елементите от настилка
та.

При недобро уплътняване на слоевете на конструкцията на
настилката често се стига до пропадания и други деформа
ции в зоната на шахтата. Необходимо е полагането на всич
ки слоеве да става с добро уплътняване особено в зоната на
стените на шахтата.
При полагането на настилката следва да се спазват прави
лата за рязане на плочи и павета -У [виж 5.1.3. Правила за ря
зане на плочи и павета].
При правоъгълни капаци е препоръчително поне една от
страните да съвпада с някоя от фугите на настилката с цел
избягване на излишно рязане на елементи.
Препоръчително е да се избират такива капаци, които са
кратни на размерите на елементите на настилката, така че
да се впишат по най-добрия начин в растера.

Фиг. 086 Препоръчително оформяне около правоъгълни капа
ци на шахти

Фиг. 087 Неподходящо оформяне около правоъгълни капаци на
шахти

Схемата е изобразена с кръгъл чугунен капак с квадратна
рамка, но принципът е приложим и при правоъгълни капаци на
шахти. Посоката на квадратния капак се съобразява с рас
тера на настилката по начин, който осигурява най-малко ря
зане на елементи от настилката.

Не се допускат ситуации, в които се налага рязане на много
малки елементи, които да контактуват с капака на шахта
та. Те създават трудности при рязане и компрометират из
дръжливостта на настилката

За да се избегнат малки парчета, се добавят елементи с раз
мер V2 от основните елементи на настилката, които кон
тактуват с капака на шахтата. Непосредствено преди тях
се поставят изрязаните елементи с необходимия размер.

Легенда:

срязан елемент без смяна на посоката на
редене

елементът се реже на части без ФиРа или се
използва елемент със съответните размери
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Фиг. 088 Препоръчително оформяне около кръгли капаци на
шахти — възможност 1

Фиг. 090 Препоръчително оформяне около кръгли капаци на
шахти - възможност 3

Фиг. 092 Препоръчително оформяне около кръгли капаци на
шахти - възможност 5

При кръгли капаци на шахти може да се оформи правоъгълно
поле в растера на настилката, което да се моделира с малки
каменни или бетонни павета. Една от възможностите е да
се наредят като концентрични окръжности около капака на
шахтата. Основна цел е да се намали необходимостта от ря
зане на елементите от основната настилка.

Когато избраната настилка и ситуацията позволяват, се
препоръчва изрязването на елементите по размера на капака
на шахтата. Този детайл е подходящ при настилка от камък.

Когато избраната настилка и ситуацията позволяват, се
препоръчва изрязването на елементите по размера на капака
на шахтата с рязане на контактуващите ъглови елементи
под 45°. Този детайл е подходящ при настилка от камък.

Легенда:

срязан елемент със смяна на посоката на
редене с 90°
Фиг. 089 Препоръчително оформяне около кръгли капаци на
шахти — възможност 2

Фиг. 091 Препоръчително оформяне около кръгли капаци на
шахти - възможност 4

Друга възможност за оформянето на малките павета ев пра
воъгълното поле е ортогонално в посоката на настилката.
При този случай в зоната на контакт с капака се предвижда
един концентричен ред. Основна цел е да се намали необходи
мостта от рязане на елементите от настилката.

Възможен детайл при изрязването на елементите по разме
ра на капака на шахтата включва полагането на един концен
тричен ред от малки павета около капака на шахтата, които
обират неравностите.

срязан елемент без смяна на посоката на
редене
елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери
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Фиг. 094 Препоръчително оформяне на правоъгълни капаци на
шахти с вградена настилка - възможност 1

Фиг. 095 Препоръчително оформяне на правоъгълни капаци на
шахти с вградена настилка - възможност 2

В случаите, 6 които се появяват малки парчета от настил
ката при контакт с капака на шахтата, може да се приложи
правилото за рязане в дъга
[Фиг. 073]. В определени учас
тъци посоката на редене се обръща на 90°.

При правоъгълни капаци на шахти, се препоръчва да се из
ползват капаци, които позволяват вграждане на настилката.
Прилагат се правилата за рязане, като се избягват твърде
малки парчета.

Схемата е илюстрирана с настилка с пропорции 2:3.

При някои настилки може да се предвиди разделителна иви
ца между капака на шахтата и елементите от настилката,
изпълнена от срязани елементи от настилката или малки ка
менни павета.

Схемата е илюстрирана с настилка с пропорции 1:1.

Легенда:

срязан елемент със смяна на посоката на
редене с 90°

срязан елемент без смяна на посоката на
редене

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на части без фира или се
използва елемент със съответните размери

елементът се реже на две части под ъгъл без
фира
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5.2.4. Контакт с елементи на градското
обзавеждане
Монтажът на всички елементи на градското обзавеждане се
прави задължително под нивото на настилката.

При монтажа между настилката и елемента следва да се ос
тавя фуга (5-8 тт). След монтажа на елемента фугата се за
пълва на същия принцип като настилката. В случаите, които
налагат по-голяма фуга при контакта на елемента с настил
ката и/или настилката е изпълнена на суха фуга, запълването
на фугата около елемента на градското обзавеждане се из
пълнява със сипица (трошен камък 0.4 тт).
Възможно е елементите да се монтират с декоративна ка
пачка над изрязаната настилка. При прецизно изрязване на
настилката по профила на елемента не е необходимо да се
монтира декоративна капачка.

При прецизно изрязване, монтажът на елементи с по-малък
радиус би могъл да бъде решен с различни детайли, съобра
зени както с големината и растера на настилката, така и с
мястото за монтаж на съответния елемент.
Правилата са илюстрирани при оформяне на контакт между
настилката и елемент с кръгло сечение със сравнително ма
лък диаметър по отношение на настилката (например кошче,
пейка, антипаркинг елемент, стълбове на уличното освет
ление, пътни знаци и други).

При елементи на градското обзавеждане с по-голям радиус
или правоъгълно сечение в зоната за контакт с настилката
се прилагат правилата за редене и рязане -> [виж 5.1.2. При
вила за редене на плочи и павета, 5.1.3. Правила за рязане на
плочи и павето].

Фиг. 096 Подходящ детайл за оформяне на контакт при
настилки със средно големи и големи по размер елементи възможност 1

Фиг. 097 Подходящ детайл за оформяне на контакт при
настилки със средно големи и големи по размер елементи възможност 2

Детайлът се прилага в случаите, в които елементът на град
ското обзавеждане се монтира при пресичането на фугите
от настилката. Елементите от настилката се изрязват по
профила на елемента на градското обзавеждане.

В случайте, в които монтажът попадне в рамките на еле
мент от настилката, се оформя отвор по профила на на еле
мента на градското обзавеждане. При невъзможност за на
правата на кръгъл отвор в настилката се допуска срязване
на елемента от настилката на две през средата на необхо
димия отвор. Не е приложимо при малки елементи на настил
ката.
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При контакт между настилки от малки елементи и елементи
на градското обзавеждане се прилагат правилата за рязане
под различни ъгли и дъги, за да се избегнат малки парчета ->
/виж 5.1.3. Правила за рязане на плочи и павета].
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Фиг. 099 Препоръчителен детайл на контакт при монтаж в
рамките на оформена зона за монтаж на елементи на град
ското обзавеждане
Зони за монтаж на елементи на градското обзавеждане, оф
ормени с малки каменни или бетонни павета, са възможно
решение за улесняване на монтажа, експлоатацията и под
дръжката на елементите. Това решение не засяга цялостна
та визия и естетическия вид на основната настилка.
Зоните за монтаж се предвиждат по протежението на бор
дюра. Използването им не е подходящо при тесни тротоари
(<2.00 т), за да не се намалява визуално тяхната широчина.
Оптималната широчина на зоната за монтаж следва да се
съобрази с конкретния пространствен контекст и с макси
малните размери на очакваните елементи за монтаж, но се
препоръчва да е формирана от минимум три реда павета.

Оптималните размери на паветата са от 7/7/7 cm до 10/10/10
cm. Дебелината на използваните елементи в зоната за мон
таж задължително се съобразява с дебелината на основната
настилка.

За най-голяма ефективност, в зоната за монтаж на елемен
ти се препоръчва използването на павета от камък (неза
висимо от материала на основната настилка) върху пясъчно
легло или залепени за основата. Допуска се и използване на
бетонни павета (например от комплект).
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5.3. Примери за полагане на
настилки от плочи и павета
Редене и примерни комплекти от плочи и павета

Сн. 127

Сн.130

Сн. 133

Подходящ растер на
настилка с не повече от
три фуги в една точка.

Комплект от плочи с
различни размери със
специфичен завършващ
елемент.

Контакт на настилката
към елемент на градското
обзавеждане и бордюр.

[Ханя, Гьрция]

[Осло, Норвегия]

Препоръчва се да се
прилага при широки
тротоари (с широчина
повече от 4.00 т). При
употребата на малки
елементи се препоръчва
да бъдат залепени за
основата.

[София, зона 1]

Сн. 128
Неподходящ растер на
тесен тротоар. Фугата
в посока на движението
Засилва перспективата.

СН. 131
Бетонен елемент от
комплект с дистанциращи
и фиксиращи профили.

[Клагенфурт, Австрия]

[Варна, ул. „Васил Друмев"]

Сн. 129

Сн. 132

Комплект от плочи с
различни размери.

Контакт на настилката
към сграда с малки каменни
павета.

[Оукланд, Нова Зеландия]

Сн. 134
Контакт на настилката
към сграда с малки каменни
павета.

Препоръчва се да се
прилага при широки
тротоари (с широчина
повече от 4.00 т). При
употребата на малки
елементи се препоръчва
да бъдат залепени върху
основата.
[София, зона 1]
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Редене и рязане под ъгъл и 8 дъга

Сн. 135

Сн. 138

Сн. 141

Рязане и редене на
настилката при крива.

Рязане и редене на
настилката под ъгъл.

Редене на настилката при
крива.

[Дъблин, Ирландия]

[Варна]

[Скалите на Мохер,
Ирландия]

Сн.136

Сн. 139

Сн. 142

Редене и рязане на
настилка при крива.

Рязане и редене на
настилката при крива.

Редене на настилката с
начален цял елемент.

[Хераклион, Гърция]

[Скалите на Мохер,
Ирландия]

[Скалите на Мохер,
Ирландия]

Сн. 137

Сн. 140

Сн. 143

Рязане и редене на
настилката при крива.

Рязане и редене на
настилката при крива.

Рязане и редене на
настилката под ъгъл.

Да се избягва употребата
на малки парчета, когато
настилката не е залепена
върху основата.

[Скалите на Мохер,
Ирландия]

[Милано, Италия]

[София, зона 1]
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Сн. 147

Сн. 151

Интегрирана настилка
от каменни плочи в
правоъгълен капак на
шахта.

Интегрирана настилка
от каменни павета в
правоъгълен капак на
шахта.

При настилка, която се
лепи за основата и за
капака на шахтата, се
допуска употребата на
малки парчета.

[Клагенфурт, Австрия]

[Виена, Австрия]

Сн. 144

Сн. 148

Сн. 152

Интегрирана настилка
от каменни плочи 6
правоъгълен капак на
шахта.

Интегрирана настилка
от бетонни плочи в
правоъгълен капак на
шахта.

Рязане и редене при кръгъл
капак на шахта.

[София, зона 2]

Да се избягва употребата
на малки парчета от
настилката около и
в капака на шахтата,
когато настилката не е
Залепена за основата.

[Клагенфурт, Австрия]

[Враца]

Сн. 145

Сн. 149

Сн. 153

Интегрирана настилка
от каменни плочи в
правоъгълен капак на
шахта.

Интегрирана настилка от
бетонни плочи в капак на
шахта под ъгъл.

Рязане и редене при кръгъл
капак на шахта.

[София, зона 2]

[Враца]

[Варна]

Сн. 146

Сн. 150

Сн. 154

Интегрирана настилка
от каменни плочи в
правоъгълен капак на
шахта.

Интегрирана настилка
от бетонни павета в
правоъгълен капак на
шахта.

Рязане и редене при кръгъл
капак на шахта.

[София, зона 2]

[София, зона 2]

[Виена, Австрия]
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Сн. 155
Рязане и редене при кръгъл
капак на шахта.
[Милано, Италия]

Сн. 156
Интегрирана настилка
от каменни павета в
правоъгълен капак на
шахта.
[Милано, Италия]

Сн. 157
Рязане и редене при
дребноразмерни капаци.

[Виена, Австрия]
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Сн.161

Сн. 165

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

[Дъблин, Ирландия]

[София, зона 2]

Сн. 158

Сн.162

Сн. 166

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

[Виена, Австрия]

[Дъблин, Ирландия]

[София, зона 1]

Сн. 159

Сн. 163

Сн. 167

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

[Дъблин, Ирландия]

[Дъблин, Ирландия]

Препоръчва се залепване
на каменните павета 3а
основата, 3а да се пре
дотврати разместване
и отделяне на цели
елементи.

[София, зона 2]

Сн. 160

Сн. 164

Сн. 168

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

Рязане и редене при
елемент с кръгло сечение.

[Дъблин, Ирландия]

[Целе, Словения]

(София, зона 2)

