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Дефинират се правила и препоръки
при оформянето на връзките между
различни настилки - неизбежно
предизвикателство в еволюирането
на градската среда — като е
представено и прилагането им в найчесто срещаните специфични случаи.
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В рамките на пешеходното пространство често се сре
щат различни настилки. Причините са различни: функцио
нални (например необходимост от различна конструкция
на настилките при автомобилен достъп); естетически
(например архитектурно решение за открояване на прос
транства); случайни срещи при постепенната подмяна на
настилки (най-често при връзката на ремонтиран участък
със съществуващ такъв).

За илюстриране на правилата и препоръките за връзки меж
ду настилки, както и за специфичните ситуации са използва
ни примерни настилки.

Правилата и препоръките за връзки важат за всички видове
настилки като където е релевантно е уточняван конкретен
материал.
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6.1. Правила и препоръки при
оформяне на връзки между
настилки
Индивидуален подход при решаване на връзки
между настилки
Връзките между настилки са специфичен детайл, към който
трябва да се подходи индивидуално във всяка ситуация. До
брото решаване на тези детайли е важно за устойчивостта
на настилките в тези участъци и за осигуряване на безопас
ни и достъпни пешеходни повърхности. Тези участъци имат
и естетическо въздействие върху средата. Прилагането на
правилата при оформяне на връзки следва да се съобрази с
приложимостта им в конкретната ситуация.

Правило на разделителната ивица
Връзката между две настилки, с еднакви или с различни кон
струкции, може да се осъществи с разделителна ивица (визу
ално разпознаваема или не в зависимост от вида на настил
ките и търсения ефект).
Разделителната ивица е част от настилката, която есте
тически подпомага връзката между две различни настилки.
В някои случаи може да служи и като елемент за ориентация,
пространствена и функционална организация на пешеходна
та повърхност. Тя задължително се полага на нивото на съ
седните настилки, за да се осигури единна равна повърхност.

Разделителната ивица може и да има конструктивна роля,
когато е изпълнена с фундамент -> [виж Правило за използва
не но разделителна ивица с фундамент в същата точка].

Правило за използване на разделителна ивица без
фундамент
Разделителната ивица без фундамент има приоритетно ес
тетическа роля и се прилага основно в следните случаи:

• връзка между много различни по своето визуално приствие
настилки (като материал, цвят, растер, мащаб, и други);
• за подобряване на естетическия ефект, когато в зоната на
контакт се налага рязане и на двете различни настилки от
плочи или павета - в тези случаи за всяка една от настилки
те се прилагат правилата за рязане -> [виж 5.1.3. Правила за
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рязане на плочи и павета];
• необходимост от организиране на пространството.

Разделителната ивица без фундамент може да се изгражда
по различен начин в зависимост от конкретното архите
ктурно решение. Тя може да бъде от цели елементи от вида
на една от срещащите се настилки или от напълно различен
от настилките материал.
Разделителната ивица без фундамент се прилага в случаите
на настилки с еднаква дебелина и с еднаква основа. Раздели
телната ивица задължително се изпълнява с дебелина като
тази на прилежащите й настилки.

Правило за използване на разделителна ивица с
фундамент
При смяна на функцията на настилката в рамките на пе
шеходното пространство често различните настилки из
искват полагане върху различна основа. Конструкциите на
настилките имат различни изисквания за носимоспособност
и съответно технология на полагане -> [виж 4. Конструкции
на настилките].

При връзка между настилки с различни конструкции (основи),
се полага разделителна ивица със собствен фундамент, чрез
която се разделят различните пластовете между двете
настилки. Основна функция на разделителната ивица с фун
дамент е да възпрепятства нежелано предаване на натовар
вания и компрометиране на различните основи на настилки
те при връзката между тях.
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6.2. Специфични ситуации
6.2.1. Връзки между различни настилки при
еднаква основа
При контакт между настилки с различно редене, но с еднаква
основа и дебелина на настилките, могат да се прилагат раз
лични детайли, съобразени с конкретната ситуация.
Определени случаи (естетически или функционални - напри
мер пространствена ориентация) налагат прилагането на
правилото на разделителната ивица. Тя може да има отчет
лива визуална изява в рамките на пешеходната повърхност
- различна материалност, растер, цвят от прилежащите
настилки. Може и да се слива с пешеходната повърхност.
При контакт между различни настилки, когато една от
настилките може да бъде наредена без рязане на крайните
елементи, връзката между двете настилки е допустима и
без разделителна ивица. Специално внимание трябва да се
[виж 5.1.3. Приви
обърне на рязането в зоната на контакт
ла за рязане на плочи и павета].
Илюстрирани са няколко различни случая за връзки между
настилки при еднаква основа, включително прилагането на
правилото на разделителната ивица. Схемите системати
зират най-често срещаните варианти без да изчерпват
всички възможни. Представени са и различни подходи за ви
зуално третиране на разделителната ивица като част от
пешеходната повърхност. Материалната изява може да бъде
разнообразна и зависи от конкретната ситуация и целите
на проектното решение.

Фиг. 100 Разделителна ивица без фундамент при еднаква де
белина и основа на настилката — възможност 1

Фиг. 102 Разделителна ивица без фундамент при еднаква де
белина и основа на настилката - възможност 2

Приложение: в случаи, в които е необходимо рязане на двете
настилки в зоната на контакт, при необходимост от от
четлива пространствена изява на връзката между различ
ните настилки

Приложение: в случаи, в които е необходимо рязане на двете
настилки в зоната на контакт и търсене на визуално скри
ване на контактната ивица

Легенда:

1 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)
2 - павета от камък или бетон (в зависимост от настилка
та)

3 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид Б)

Фиг. 101 Контакт между настилки без разделителна ивица
Приложение: в случаи, в които поне една от настилките не
се реже в контактната зона (започва с цял елемент в зоната
на контакт)

Легенда:

1 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)

2 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид Б)

Легенда:

1 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)

2 - елемент от камък или бетон (в зависимост от настилка
та)
3 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид Б)
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6.2.2. Връзки между настилки с различна основа
При изпълнение на връзки между настилки с различна основа
Задължително се прилага правилото за използване на разде
лителна ивица с фундамент, която има конструктивна роля
[виж 6.1. Правила и препоръки при оформяне на връзки между
настилки]. Конкретното изпълнение и материалната изява
на разделителната ивица в средата могат да са различни в
Зависимост от ситуацията и търсения визуален ефект.
Специфични и най-често срещани ситуации, които изискват
повишено внимание при детайлите на връзки между настил
ки с различна основа са:
• изграждане на участъци с усилени настилки в пешеходни
Зони и тротоари;

Фиг. 103 Разделителна ивица с фундамент при различна дебе
лина на настилка от плочи или павета

Фиг. 104 Разделителна ивица с фундамент между настилка
от плочи или павета и усилена настилка от асфалт

• полагане на нова настилка до съществуваща с разлики в де
белината на двете настилки, което изисква и разлики в де
белините на слоевете на конструкцията (дори в случаите,
когато настилките са от един вид).

Приложение: при контакт между настилки с различна де
белина (независимо от вида на настилките), при смяна на
настилки на кръстовища, при оформяне на зона за автомоби
лен достъп с усилена настилка

Приложение: при контакт с (вело)алея от асфалт, при авто
мобилен достъп с усилена настилка

При проектиране на участък за автомобилно преминаване
през пешеходна зона или тротоар, е препоръчително да се
използва една и съща настилка (с различна конструкция), ако
тя отговаря на изискванията за носимоспособност.

Легенда:

При необходимост от изграждане на нов участък за авто
мобилно преминаване в рамките на съществуваща настилка
(която не е усилена, но не е наложителна цялостна подмяна),
се препоръчва в зоната за автомобилен достъп да се положи
настилка с подобни характеристики, но с по-голяма носи
моспособност (върху бетонна основа). При контакта между
настилките се прилага правилото за използване на раздели
телна ивица с фундамент.
Илюстрирани са няколко различни случая за прилагане на пра
вилото за използване на разделителна ивица с фундамент.
Схемите систематизират най-често срещаните варианти
без да изчерпват всички възможни. Представени са и различ
ни подходи за визуално третиране на разделителната иви
ца като част от пешеходната повърхност. Материалната
изява на разделителната ивица между настилките може да е
отчетлива (с различно третиране на видимата горна част)
или почти невидима (с третиране подобно на една от приле
жащите настилки или с метален профил).

Легенда:

1

- усилена настилка от асфалт

1 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)

2 - ограничителна ивица от камък или бетон (в зависимост
от настилката)

2 - павета от камък или бетон (в зависимост от настилка
та)

3

- фундамент

4

- пешеходна настилка от плочи или павета

3 - свързващ слой (циментова замазка или бетон)

4 - фундамент
5 - пешеходна настилка от плочи или павета (вид Б)
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Фиг. 105 Разделителна ивица с фундамент между настилка
от плочи или павета и усилена настилка от бетон
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107

Фиг. 106 Разделителна ивица с фундамент между настилка
от плочи или павета и усилена настилка от същия вид - въз
можност 1

Фиг. 107 Разделителна ивица с фундамент между настилка
от плочи или павета и усилена настилка от същия вид - въз
можност 2

Легенда:

Приложение: при автомобилен достъп през пешеходно прос
транство

Приложение: при автомобилен достъп през пешеходно прос
транство

1

Легенда:

Легенда:

1

1

Приложение: при контакт с (вело)алея от бетон, при авто
мобилен достъп с усилена настилка

- усилена настилка от бетон

2 - ограничителна ивица от камък или бетон (в зависимост
от настилката)
3

- фундамент

4

- пешеходна настилка от плочи или павета

- пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)

2 - ограничителна ивица от камък или бетон (в зависимост
от настилката)
3

- фундамент

4

- усилена настилка от плочи или павета (вид А)

- пешеходна настилка от плочи или павета (вид А)

2

- ограничителен метален профил

3

- фундамент

4

- усилена настилка от плочи или павета (вид А)
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6.2.3. Съхраняване на исторически настилки
и сигниране на археологически структури в
настилка
Правилата и препоръките при оформяне на връзки между
настилки в своите основни аспекти могат да бъдат в по
мощ и в няколко много характерни ситуации в София. Въпреки
това е важно за всяка подобна ситуация да се подхожда стро
го индивидуално и правилата и препоръките да се използват
само консултативно.

Историческите настилки от каменни плочи е препоръчи
телно да се запазват с необходимата им рехабилитация като
носители на материална идентичност на града. Съхраняванетото на участъци от исторически настилки налага връз
ката им с нова настилка. При реализирането на тази връзка
е приложимо правилото за използване на разделителна ивица
с фундамент, тъй като в общия случай се очаква оформяне
на различна конструкция на новата настилка. Конкретният
детайл на изпълнение на фундамент, изява на разделителна
ивица, оформяне на фуги и други, следва да се решава индиви
дуално -> [виж 6.1. Правила и препоръки при оформяне на връзки
между настилки].

Тенденция в историческите градове е преустройството на
повече улици в споделени или изцяло пешеходни. Такава тен
денция се наблюдава и за територията на Столична община.
Настилките на самите преустроени улици могат да са ди
ректни носители на материални културни следи - например
Защитените павирани улици на София -> [фиг. 003].
Препоръчва се запазване на исторически настилки (по плат
ното за движение и/или по тротоари) при преустройство на
улици в споделени или пешеходни с цел съхраняване на исто
рическата памет. При случаи на затруднено придвижване по
грапави исторически настилки, едно възможно решение е ин
тегрирането на проходими ивици. Необходимостта от та
кива, както и изборът на конкретно решение за преодоляване
на проблема следва да бъдат добре оценени в зависимост от
историческия контекст и конкретната градска ситуация.
Например при преустройството на улица в споделена или пе
шеходна, една от възможностите е, проходимите ивици да
съвпадат с предишните тротоари. Това решение се прилага
най-вече, когато партерните етажи и от двете страни на
улицата са активни. При интегриране на проходими ивици са
приложими правилата за разделителна ивица без или със фун
дамент.
София е град, богат на археологически структури, особено

6. ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАСТИЛКИ
6.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ

в централната градска част. Естеството им на подземни
структури (които дори често е трудно да бъдат изцяло про
учени) в динамично развиващият се и живеещ град налагат
информацията за съществуването им да бъде предавана на
жителите и гостите на града чрез сигниране на очертания
(планове на зидове, трасета на улици или крепостни стени и
други) в настилките. Подобен подход е обичайна европейска
практика, заложен е и в режимите за опазване на недвижими
културни ценности на територията на Столична община.

При сигниране на проекции на археологически структури в
настилка често се получава наслагване на остри ъгли спря
мо растер на съществуваща настилка. Добрите практики
се характеризират със специално внимание към детайла на
връзка между различните настилки, за да се постигне оп
тимален баланс между функционалност и информативност.
Индивидуалният подход е задължителен, но се препоръчва
(където е релевантно) използването на правилото за разде
лителната ивица [виж 6.1. Правило и препоръки при оформя
не на връзки между настилки] и правилата за рязане на плочи
и павета
[виж 5.1.3. Правила за рязане на плочи и павета].
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Сн. 172

Сн. 176

Разделителна ивица между
настилка с различна
посока на редене.

Бордюр, който служи
За разделителна ивица
между различни каменни
настилки.

[Хераклион, Гърция]

[Рим, Италия]

Връзки между различни настилки

Сн. 169

Сн. 173

Сн. 177

Разделителна ивица от
павета между настилки с
различно редене.

Разделителна ивица между
настилки от различен
материал на начин на
редене.

Разделителна ивица от
каменни елементи.

[Виена, Австрия]

[Виена, Австрия]

[Дъблин, Ирландия]

Сн. 170

Сн. 174

Сн. 178

Разделителна ивица от
каменни павета.

Разделителна ивица
между различни каменни
настилки.

Разделителна ивица от
бетонни елементи.

[Клагенфурт, Австрия]

[София, зона 1]

[Хераклион, Гърция]

Сн. 171

Сн. 175

Сн. 179

Разделителна ивица,
комбинирана със
специфичен елемент при
смяна на посоката на
редене.

Разделителна ивица от
каменни елементи.

Разделителна ивица между
настилки с различни
основи и функция.

[Рим, Италия]

[София, зона 1]

[Виена, Австрия]
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6. ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАСТИЛКИ
6.3. ПРИМЕРИ ЗА ВРЪЗКИ МЕЖДУ НАСТИЛКИ

Връзки между различни настилки

Сн. 180

Сн. 183

Разделителна ивица
между каменна настилка и
асфалтобетон.

Разделителна ивица с
метален профил между
различни настилки.

[Рим, Италия]

[Дъблин, Ирландия]

Сн. 181

Сн. 184

Разделителна ивица между
настилки с различна
основа.

Шлицово отводняване,
което служи за
разделителна линия.

[Виена, Австрия]

[Целе, Словения]

Сн. 182

Сн. 185

Разделителна ивица между
настилки с различна
основа.

Контакт без
разделителна ивица.

[София, зона 2]

[Целе, Словения]
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Сн. 189

Сн. 193

Интегрирана проходима
ивица от каменни плочи.

Интегрирана проходима
ивица от каменни плочи.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

[Дъблин, Ирландия]

[Дъблин, Ирландия]

Сн. 186

Сн.190

Сн. 194

Интегрирана проходима
ивица от каменни плочи.

Интегрирана проходима
ивица от каменни плочи.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

Трасе на стара каменна
стена, интегрирано в
съвременна настилка от
павета.

[Милано, Италия]

[Дъблин, Ирландия]

Смяна на настилката без
разделителна ивица.
[Дъблин, Ирландия]

Сн. 187

Сн. 191

Сн. 195

Запазен участък от
стара каменна настилка в
контакт със съвременна
каменна настилка.

Запазен участък от
стара каменна настилка в
контакт със съвременна
каменна настилка.

Запазен участък от
стара каменна настилка в
контакт със съвременна
каменна настилка.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.

[Ираклио, Крит]

[Милано, Италия]

[Виена, Австрия]

Сн. 188

Сн.192

Сн. 196

Интегрирана проходима
ивица от каменни павета.

Запазен участък от
стара каменна настилка в
контакт със съвременна
каменна настилка.

Преход между
каменни настилки без
разделителна иВица.

Смяна на настилката без
разделителна ивица.
[Рим, Италия]

Смяна на настилката без
разделителна ивица.
[Дъблин, Ирландия]

[Рим, Италия]
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7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР

Оформянето на бордюр е
систематизирано като набор
от правила и препоръки, които
отчитат конструктивната
роля на бордюрните елементи и
специфичните предизвикателства
пред отличителните за
територията на Столична община
каменни бордюри. Прилагането
на правилата и принципите е
посочено за специфични ситуации.
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Бордюрите трябва да се проектират като част от цялост
ната идея за пешеходните пространства. Бордюрите след
ва да помагат за организирането на пространството, без дз
възпрепятстват проходимостта.

Правилата, препоръките и специфичните ситуации са илюс
трирани основно с оформяне на бордюр като елемент, разде
лящ пешеходно пространство (пешеходна зона или тротоар)
от платното за движение. Приложими са и в други случаи —
например при оформяне на бордюр, оформящ тревна площ.

7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР
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7.1. Правила и препоръки при
оформяне на бордюри
С цел да изпълняват правилно функцията си и да се вписват
в градската среда, бордюрите трябва да се изграждат, като
следват определени правила и препоръки.

Правила за изграждане на бордюра
Бордюрът е конструктивен елемент и е необходимо да бъде
устойчиво фундиран за земната основа. В противен случай
бордюрът ще се наклони, измести или дори отлепи (ако не е
вкопан). Дълбочината на вкопаване зависи от ситуацията и
натоварването — дали върху бордюра ще стъпват хора или
ще преминават автомобили, както и от широчината на бор
дюра - при широки и ниски бордюри, шансът за преобръщане
е нищожен -> [Сн. 205].
Бордюрните елементи се свързват посредством сглобка
или челно с фуга. С цел единното конструктивно действие
на бордюрните елементи е препоръчително да се използват
такива със сглобки. Тази препоръка е от особена важност ако
се използват сравнително малки елементи (50-80 cm).

Във всички случаи, между отделните елементи се оставя
фуга с широчина между 5 и 8 тт, която се запълва с цименто-пясъчен разтвор. Недопустимо е бордюрните елементи
да се монтират като се допират - това е предпоставка за
счупвания и деформации поради температурни разширения.
Препоръчва се през около 20 т да се оставят разширителни
фуги с широчина 10 тт, които се запълват с подходящ елас
тичен материал в цвят подобен на този на повърхността на
бордюра.
Връзката между бордюра и пешеходната настилка зависи от
самата настилка. При настилка от плочи или павета, фугата
се запълва както фугите между плочите и паветата
[фиг.
108].

Използване на специални елементи при
специфични ситуации
При оформяне на бордюрната ивица непрекъснато се срещат
Завои, ъгли, понижавания, повдигания, преходи между нива и
други подобни специфични ситуации -> [виж. 7.2. Специфич
ни ситуации]. Неправилно е такива детайли да се решават с
рязане на прави бордюрни елементи, тъй като се създават
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широки фуги, отваряния, появяват се необработени повърх
ности и т.н. -> [Сн. 198,199].

При бетонните бордюри трябва да се използват комплекти
- от цялостна серия -У [виж 5.1.1. Общи препоръки за полагане]
или самостоятелен комплект от бордюрни елементи
[виж
7.2.2. Оформяне но завои и ъгли]. При каменните бордюри, не
обходимите елементи се изработват по проект
[Сн. 200].
Съществуват и специализирани бордюри и бордюрни сис
теми, които могат да се използват в различни специфични
ситуации и интегрират и други функции, освен основната
функция на бордюра. Такива са бордюрите за оформяне на
ръба на спирките на автобусни и тролейбусни спирки (т. нар.
Kassel kerb), повдигнати бордюри за оформяне на трамвайни
спирки, бордюри с вградена система за отвеждане на дъж
довните води и други
[Сн. 206, 207].

Препоръчва се, където е възможно, да бъдат използвани по
добни системи, с цел подобряване на градската среда. Пола
гането им следва правилата за изграждане на бордюри и ука
занията на производителя.

Съхраняване, преизползване и обработка на
историческите каменни бордюри
Гранитните бордюри са част от идентичността на град
ската среда на София. Задължително е запазването и преизползването им -> [Сн. 197].
Най-често срещаните размери на видимата част на каменни
бордюри са следните (ш/в/д):
• 20/15/80-250 cm, произвеждани основно през първата по
ловина на XX в., със и без сглобки;
• 25/15/100-250 cm, произвеждани основно през първата по
ловина на XX в., със и без сглобки;

• 30/15/70-250 cm, произведени през през 70-те и 80-те го
дини на XX в., без сглобки.

Описаните бордюри са с обработка основно във видимата им
част, като тази под нивото на настилката е много грубо об
работена. Откъм настилката е оформена плоскост от около
5 cm под ръба за контакт с настилката (от тънки плочи на
пясъчно легло) ->[Сн. 203]. Долната повърхност на бордюрите
най-често не е равна, което създава проблеми и трудности
при монтажа, още повече, че общата височина на бордюрите
не е еднаква, и елементите реално стъпват на различно ниво
под земята.

Фиг. 108 Изграждане на бордюр
Легенда:

1 - пешеходна настилка
2 - бордюр (бетонен или каменен)

3 - земновлажен бетон клас С16/20 XF2
4 - основа от земновлажен бетон клас С16/20 XF2, дебелина
20 cm

5 - улична настилка
За преход между тротоар и платно за движение дълбочина
та на бордюра трябва да е минимум 25 cm, мерено от ниво
то на тротоара. Бордюрът се полага върху подравнена ос
нова от земновлажен бетон клас С16/20 XF2. След полагане и
подравняване, бордюрът задължително се замонолитва от
двете си страни с бетон клас С16/20 XF2 с по-високо водно
съдържание от бетона за основата с цел по-добро оформя
не на откоса. За да се осигури достатъчна устойчивост на
бордюрите, е необходимо височината на замонолитване да е
минимум 1/3 от цялата им височина.

Видимата част на бордюра - регулата - не може да надвиша
ва 15 cm, като за централните части на града се препоръчва
използването на бордюри с по-ниски регули - до 10-12 cm. Не
се допускат каменни бордюри с наклонени регули. Ръбът на
бордюра (каменен и бетонен) трябва да е скосен (с фаска) или
Заоблен.
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При преизползване на каменните бордюри е необходимо те да
бъдат обработени така, че да изпълняват правилно функци
ите си.
Бордюрите без сглобка се коригират, като страничните им
повърхности се изравняват, така че връзката със съседния
бордюр да е с фуга не по-голяма от 8 тт. Всички бордюри, из
ползвани в една отсечка, следва да имат еднаква обща висо
чина и да стъпват на едно ниво под земята.

Възможно е да не се коригират малки дефекти и отчупвания
по повърхностите или основния ръб, тъй като това допри
нася за запазване на историческия дух на средата.

При много излъскани от времето елементи се препоръчва
обработка на повърхността против подхлъзване (бучардисване).
На отделни места се срещат бордюри от пясъчник или друг
вид камък -> [Сн. 202], които в общия случай са по-нетрайни
и са в по-лошо състояние. Въпреки това, ако проектантът
прецени, че могат да изпълняват функцията си и позволяват
да бъдат коригирани, те могат да бъдат запазени.

При установяване на различни по широчина бордюри в рамки
те на една отсечка от тротоара, са възможни два варианта
- коригиране на съществуващите или подмяна на различни
те.

Фиг. 109 Обработка на исторически каменен бордюр
Историческите каменни бордюри трябва да бъдат коригира
ни до форма, близка до правоъгълна призма, така че да могат
да контактуват добре с бетонната основа, със съседните
елементи, както и с настилката на тротоара. Това може да
бъде направено както ръчно, така и машинно. Препоръчва се
всякакви корекции по видимата част на бордюрите да бъдат
правени ръчно, за да не се загуби историческия вид. Бордюри
те със сглобка се коригират без да се премахва сглобката.

Фиг. 110 Правило за подреждане на бордюрни елементи в да
дена отсечка
Препоръчва се използването на бордюрни елементи с по-голяма дължина (80-100 cm), като за местата, където са необ
ходими по-малки елементи, се запълват с готови елементи
с по-малка дължина (не по-малки от 50 cm), 3а да се намали
рязането на елементи на място. Една права отсечка трябва
да съдържа възможно най-голям брой еднакви елементи, като
различните елементи се разпределят разбъркано, на случаен
принцип в правия участък, но никога в края.

©

При наличие на бетонни бордюри в отсечка с каменни, бетон
ните се подменят с нови (или преизползвани стари) каменни
със същия размер и вид като съществуващите
[Фиг. 109].

Правила за подреждане на бордюрни елементи
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Разпределението на бордюрните елементи в дадена отсечка
трябва да бъде определено с инвестиционния проект.
Първо се оформя ъгъла или дъгата на завоя, след което от
там започва нареждането на цели елементи. При специал
ните бордюрни елементи (дъгообразни, ъглови) също не се
допуска използването на малки елементи или парчета. При
невъзможност за оформяне на бордюра с отделни елемен
ти без използване на малки парчета, да се обмисли вариант
За използване на един по-голям, готов или излят на място
[Сн. 204].

Допустимо е използване на малки елементи единствено в
случаите, когато настилката от двете страни на бордюра
е на едно ниво и бордюрът е изцяло вкопан. Въпреки това се
препоръчва това да бъде избягвано
[Фиг. 110,111].

Фиг. 111 Неправилно подреждане на бордюрни елементи

Не се допуска използването на прави елементи с дължина
по-малка от 50 cm (цели или рязани). По-малките елементи са
неустойчиви и не са естетически добри.
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7.2. Специфични ситуации
7.2.1. Оформяне на кръстовища
Кръстовищата се оформят така, че да се осигури единна пе
шеходна повърхност за преминаване без ръбове. Това може
да бъде постигнато по два начина: чрез повишаване на ниво
то на платното за движение в зоната на кръстовището или
чрез понижаване на тротоара в зоната на пресичане -» [виж
1.3. Свързаност и Фиг. 112].
Препоръчва се повишаване на нивото на пътното платно за
движение като подходящо решение, тъй като понижаване
то на нивото на тротоара създава технологични проблеми
(като специално редене и рязане на настилката, понижаване
на бордюри и други). Друго предимство на този вариант е,
че по този начин се осигурява и намаляване на скоростта на
движение на превозните средства.

Фиг. 112 Повишаване на нивото на платното за движение в
Зоната на кръстовището

При тротоари с широчина под 4.00 т и невъзможност да се
осигури достатъчна широчина за преминаване на пешеход
ци се допуска плавно понижаване на настилката в цялата
Зона на кръстовището. Трябва да се внимава да не се променя
нивелетата при регулационната линия и при контакта със
сградите по уличната линия на застрояване.

Има случаи, при които повишаване на пътното платно не е
възможно или не е икономически оправдано. Възможно е про
мяната на нивелетата на платното за движение да изис
ква промени в много други системи (например релсов път на
трамвай). Подобно решение се препоръчва за сравнително
тесни улици, без движение на трамвай, и с тесни тротоари
(широчина под 2.00 т). В този случай, изравняването на ни
вата се постига с плавно повдигане на нивото на пътната
настилка (в зоната на пешеходното пресичане и/или в рам
ките на цялото кръстовище) до нивото на пешеходната
настилка
[Фиг. 113].
Понижаването на тротоара в зоната на пешеходното пре
сичане е класически вариант, който трябва да се прилага в
случаите, когато е невъзможно повдигането на цялото кръс
товище или мястото на пресичане на платното за движение.
Задължително е да се следва ходовата линия и да не се пра
вят излишни чупки до достигането на понижения участък
от тротоара. Необходимо е, при понижаването на нивото на
тротоарите, да се осигури непрекъснатост на ходовата ли
ния - при ходене по тротоара да не се налага да се слиза и да
се качва -> [виж 1.3. Свързаност и Фиг. 114,115,116].
Понижението на бордюрната линия се осъществява с пре
ходни бордюрни елементи и такива за пълно вкопаване. В за
висимост от денивелацията и размерите на бордюрните
елементи е възможно преходните бордюрни елементи да са
повече от един, монтирани един до друг и оформящи една на
клонена линия -> [фиг. 114,115,116].

Фиг. 114 Понижаване на тротоара в зоната на пресичане при
тесни тротоари - възможност!

В този вариант за предпочитане е зоната на понижението
да се изпълни от павета или от изливна настилка (бетон или
асфалт), за да се избегне рязане на плочи и внасяне на излиш
ни фуги в растера. При локално понижаване то може да бъде
изпълнено от различни настилки, но при настилка от плочи и
бетон се препоръчва използване на растера на настилката
За оформяне на понижението, както и използването на цели
елементи с фуги по ръбовете.

Фиг. 113 Система от споделени улици
Възможно е също цяла градска зона да бъде оформена като
система от споделени улици на едно ниво. В този случай, по
нижаването на платното за движение се случва само в на
местата, където има преход към стандартна нивелета на
улицата.
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7.2.2. Оформяне на завои и ъгли
За оформянето на завои и ъгли с бордюри е препоръчително
да се използва комплект от елементи на една система, коя
то да е достатъчно адаптивна за нуждите на конкретната
ситуация.
[виж 5.1.1. Общи препоръки за полагане]. Необхо
димо е комплектът да съдържа бордюрни елементи за преход
(за понижени тротоари) и плитки бордюрни елементи за пъл
но вкопаване, които да са както прави, така и дъгообразни, с
всички необходими радиуси -У [Сн. 201].

Дъгите на завоите се оформят с дъгообразни бордюрни еле
менти с различни радиуси. При каменни бордюри, елементите
могат да бъдат изготвени с проектния радиус на бордюрната линия -> [фиг. 117].
Фиг. 115 Понижаване на тротоара в зоната на пресичане при
тесни тротоари — възможност 2

При бетонни бордюри, се препоръчва да се използват готови
елементи с радиуси: 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm, 400 cm u
500 cm.
Други радиуси могат да бъдат постигнати с използването
на елементи с близки радиуси (например дъга с радиус 300 cm
може да бъде оформена от елементи с радиус 400 cm). Допус
ка се дъги с радиуси над 750 cm да бъдат оформени с прави
елементи с подходяща дължина (минимум 50 cm), като се вни
мава най-широката част на фугата между два съседни еле
мента да не надвишава 20 тт.
С инвестиционния проект задължително се определя раз
пределението на бордюрните елементи в дъгата, като се
указват начина на рязане и местоположението на срязаните
елементи. При необходимост от понижаване на нивото на
тротоара, местоположението му задължително се указва,
като се посочват преходните и плитките бордюрни елемен
ти от използвания комплект
[фиг. 118,119].

Фиг. 116 Понижаване на тротоара в зоната на пресичане при
широки тротоари

При тротоари с широчина над 4.00 т се препоръчва локално
понижаване на бордюра и настилката в оста на ходовата ли
ния.

При оформяне на чупки под ъгъл 90° (външни или вътрешни)
трябва да се използват специални ъглови елементи. Ряза
не на елементи в ъгъл се допуска по изключение единстве
но при изцяло вкопани бордюри. При оформяне на чупки под
други ъгли се препоръчва използването на подходящи дъгоо
бразни елементи или специално произведени за целта ъглови
елементи. В ситуации, в които оформянето на ъгъл може да
създаде опасни ръбове, се препоръчва използването на дъго
видни елементи с малък радиус
[Фиг. 124].

8 елемента
в една дъга

Фиг. 117 Препоръчителни радиуси при комплект от бордюрни
елементи

С
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Фиг. 118 Препоръчително оформяне на бордюр при понижава
не с два преходни елемента

Фиг. 119 Възможно оформяне на бордюр при понижаване с един
преходен елемент

Фиг. 120 Неподходящо оформяне на понижаване на бордюр с
накланяне на еднакви елементи

Използването на комплект от елементи от една система
с различни височини и наклони улеснява полагането им вър
ху равномерно уплътнена основа. За да се постигне плавен
преход между нивото на пешеходната и уличната настилка
(особено при бордюри с регула 15 cm), е необходимо да се из
ползват два или повече преходни елемента със съответния
наклон.

При много ниски бордюри (5 cm) е възможно преходът да се
осъществи с един наклонен елемент, при условие че накло
нът не надвишава 5%.

Накланянето на елементи за понижаване на бордюра следва
да се избягва. Този начин на полагане предполага стъпване на
бордюрите върху наклонена основа, което е недопустимо.
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Фиг. 121 Препоръчително оформяне на дъги с използване на
дъговидни елементи

Фиг. 122 Препоръчително оформяне на бордюр с използване
на дъговидни елементи със сглобки

Фиг. 123 Неподходящо оформяне на дъги с използване на пра
ви елементи

При оформяне на дъги (при кръстовища и други) задължител
но се използват дъговидни бордюри. Броят, радиусът на дъ
гата и размерът им се съобразяват с радиуса на дъгата на
Завоя, необходимото понижаване за осигуряване на проходи
мост и изискуемите зони за преход.

Препоръчително е контактът между бордюрите (независи
мо от материалността им) да се осъществява чрез сглобки.
Тази връзка между елементите придава по-висока устойчи
вост на бордюра и намалява опасността от разместване.

Използването на прави елементи за оформяне на завои не е
препоръчително. Този начин на полагане не гарантира добра
връзка между елементите, а получените фуги създават из
лишни ръбове, които възпрепятстват проходимостта.

При подреждането на бордюрни елементи със сглобки (види
ми или невидими сглобки) да се преценява посоката на редене
по протежение на една пешеходна зона или тротоар така, че
да не се получават участъци, в които се срещат несъвмес
тими сглобки. Това правило важи особено за историческите
каменни бордюри с видими сглобки.

Оформянето на дъги с прави елементи се допуска само в при
дъги с радиус над 750 cm, като външната част на фугите
между бордюрните елементи не е по-широка от 20 тт. Из
ползваните елементи не могат да бъдат по-къси от 50 cm.

Фиг. 124 Оформяне на прави ъгли със специални ъглови еле
менти

При оформяне на прави ъгли да се избягва рязане на бор
дюрните елементи на място. Задължително е използването
на специални ъглови елементи за оформяне на ъглите. Рязане
на елементи в ъгъл се допуска по изключение единствено при
изцяло вкопани бордюри.
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7.2.3. Автомобилен подход
При необходимост от понижавания и/или повишавания на ни
вото на настилката за достъп на автомобили през пешеход
ната част до имот (гараж, двор, проход) следва да се търсят
решения, които да осигурят участъци за пешеходно преми
наване с единна повърхност (без ръбове, прагове или прекалено стръмни участъци). Следва да се обезпечи достатъчна
широчина на единната повърхност за пешеходно преминава
не в зависимост от конкретната пространствена ситуа
ция.

7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР
7.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ
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тат всички елементи от средата - брой и нива на проходи
те, местоположение и нива на входове за сгради и магазини,
височина на бордюра, пешеходен и автомобилен трафик, ор
ганизация на движението по улицата, наличие на дървета и
Зелени площи и други. Възможно е да се обмисли понижаване
на цели участъци от тротоара, като напречният наклон не
трябва да надвишава 2.5%.

Полагането на специалните каменни или бетонни елементи
За преход следва правилата за изграждане на бордюри.

При тротоари (независимо от широчината им) с широки
бордюри (30 cm) с ниска регула (5-10 cm) е препоръчително
използването на елементи за преход в рамките на бордюра
(бордюри, оформени с наклон за рампа и дъговидни елементи с
малък радиус за преход между рампата и прилежащия бордюр)
-> [Фиг. 127 и Сн. 200]. Този вариант е задължителен за тро
тоари с широчина под 2.00 т, когато бордюрът го позволява.

Фиг. 126 Препоръчително оформяне на рампа от каменни па
вета за автомобилен подход в зоната на бордюра

При широки тротоари (над 4.00 т), където е възможно да се
осигури проходима ивица от поне 1.50 т, се допуска локално
понижаване на бордюра и настилката на тротоара. В този
случай понижаването на бордюра се осъществява със специ
ални бордюрни елементи. Настилката се изпълнява по указа
нията за понижаване на тротоара в зоната на пешеходното
пресичане [виж 7.2.1. Оформяне на кръстовища и 7.2.2. Офор
мяне на завои и ъгли].
При тротоари с широчина между 2.00 и 4.00 т трябва да се
ползват специални каменни или бетонни елементи за авто
мобилен достъп, с които се оформя малка рампа (до 50 cm) в
Зоната на бордюра -> [Фиг. 125, 126]. Този вариант е подхо
дящ, когато височината на бордюра е до 12 cm. Рампата се
изпълнява от каменни павета върху основа от от земновлажен бетон клас С16/20 XF2. Фугите между елементите или
паветата се запълват с циментов разтвор.

При невъзможност за локално понижаване на тротоара (на
пример при много тесни тротоари и при проходи/гаражи на
нивото на платното за движение, се допуска плавно локално
понижаване на целия тротоар, като надлъжният наклон не
трябва да надвишава 5%. Следва да се има предвид, че този
вариант е подходящ само за единични случаи. Ако в дължи
ната на една отсечка от тротоара има повече проходи от
този тип, следва да се преосмисли изцяло нивото на трото
ара в тази отсечка - недопустимо е тротоарът непрекъс
нато да варира във височина при няколко съседни прохода. В
тези случаи трябва да се подходи индивидуално и да се отче

Фиг. 125 Препоръчително оформяне на автомобилен подход с
понижаване в зоната на бордюра

Фиг. 127 Препоръчително оформяне на автомобилен подход в
рамките на бордюра със специални елементи

Прилага се при бордюри с височина до 12 cm. Подходящо ре
шение за тротоари с широчина между 2.00 и 4.00 т. Може
да се прилага и при бордюри с височина по-голяма от 12 cm,
стига да може да се осигури проходима ивица с широчина ми
нимум 1.50 т. В този случай рампата трябва да бъде с дължи
на минимум 100 cm и да се добави прав бордюрен елемент с
дължина 50 cm, долепен до дъговидния.

Прилага се при широки (30 cm) и ниски (до 10 cm) бордюри.
Подходящо универсално решение, при което не се нарушава
проходимостта на тротоара.

При каменни бордюри с достатъчна широчина е възможно
обработка на съществуващите, така че да се оформи малка
рампа с преходни дъги с радиус, равен на широчината на бор
дюра. При бетонни бордюри следва да се използва комплект
със специални елементи за преход.
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Фиг. 128 Възможно оформяне на автомобилен подход с пони
жаване на настилката при широки тротоари

Фиг. 129 Възможно (но непрепоръчително) оформяне на авто
мобилен подход с понижаване на настилката

Фиг. 130 Неподходящо оформяне на автомобилен подход с по
нижаване на настилката

При широки тротоари (над 4.00 т) е допустимо понижаване
на настилката в зоната за пешеходно преминаване, при ус
ловие че е осигурена необходимата минимална широчина за
свободно пешеходно преминаване от 1.50 т. Понижаването
на настилката трябва да е плавно и да не създава условия за
спъване и подхлъзване.

По изключение, при невъзможност за осигуряване на доста
тъчна широчина за свободно пешеходно преминаване (при
много тесни тротоари), се допуска плавно понижаване на
настилката в пешеходната зона. Това решение е подходящо
в случаите, когато на прохода към имота или гаража е на ни
вото на платното за движение.

Не се допускат решения, при които с понижаването на
настилката на тротоара за оформяне на автомобилен под
ход се прекъсва единната повърхност за преминаване на пе
шеходците. Естествената ходова линия не трябва да бъде
прекъсвана и начупвана. Минималната широчина на проходи
мата ивица за преминаване е 1.50 т. Трябва да се има предвид
конкретната ситуация на тротоара - възможно е тази ши
рочина да е недостатъчна при оживени тротоари с активен
партер на сградите.

.
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7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР

Сн. 200

Сн. 204

Правилно оформяне на
автомобилен подход чрез
оформяне на рампата
в рамките на каменния
бордюр и на преходни дъги.

Правилно оформяне на
пешеходен остров като
излят на място бетонен
елемент без използване
на отделни бордюрни
елементи.

[София, ул. „Московска"]

Общи положения при оформяне на бордюри

[София, бул. „Михаил
Д. Скобелев" Петте
кьошета]

Сн. 197

Сн. 201

Сн. 205

Характерен гранитен
бордюр от централната
част на София.

Правилно оформяне на дъга
с използване на дъговидни
бетонни бордюри.

[София, ул. „Цар Самуил"]

[София, жк Илинден]

Оформяне на бордюр с
много широки и ниски
бордюрни елементи, при
които не е необходимо
дълбоко фундиране.

[Милано, Италия]

Сн. 198

Сн. 202

Сн. 206

Неправилно използване
на части от прави и
обърнати елементи за
оформяне на дъга с малък
радиус, при което се
получават недопустимо
широки фуги, открива
се необработената
повърхност (фабрично
предвидена за вкопаване)
и се създават рискове при
експлоатацията.

Бордюри от различен
от гранита камък,
сравнително
добре запазени, но
повърхността им е
излъскана и следва да
се обработи против
подхлъзване(например
чрез бучардисване).

Оформяне на автобусна
спирка със специални
бордюри (Kassel kerb].
[Дъблин, Ирландия]

[София, ул. „Иван Денкоглу"]

[София, пл. „Македония"]

Сн. 199

Сн. 203

Сн. 207

Неправилно оформяне
на прав ъгъл, при
което 3а пълнеж е
използвано твърде
малко парче от прав
бордюр - неустойчиво
и визуално неприемливо.
Недопустимо оформяна
на регула чрез рязане на
прав бетонен елемент на
място.

Неоформени каменни
бордюри откъм
настилката изравнената ивица е с
прекалено малка широчина,
което не позволява на
настилката да се допре до
ръба на бордюра.

Използване на бордюр
с вградена система 3а
отвеждане на дъждовната
вода.

[София, жк Сердика]

[София, ул. „Княз Борис I"]

[София, ул. „Солунска"]
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Оформяне на бордюр при кръстовища
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7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР
7.3. ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮРИ

Сн. 211

Сн. 215

Понижаване на тротоара
при пешеходно
преминаване.

Понижаване на нивото на
улицата при кръстовище.

[Рим, Италия]

[Милано, Италия]

Сн. 208

Сн. 212

Сн. 216

Повдигната пешеходна
пътека до нивото на
тротоара.

Понижаване на тротоара
при пешеходно
преминаване.

Изравняване на нивото
на пътното платно при
споделени улици.

[Виена, Австрия]

[Милано, Италия]

[Дъблин, Ирландия]

Сн. 209

Сн. 213

Сн. 217

Повдигната пешеходна
пътека до нивото на
тротоара.

Понижаване на тротоара в
целия участък на завоя.

Изравняване на нивото
на пътното платно при
споделени улици.

[Клагенфурт, Австрия]

[Милано, Италия]

[Виена, Австрия]

Сн. 210

Сн. 214

Сн. 218

Понижаване на тротоара
при пешеходно
преминаване.

Понижаване на тротоара в
целия участък на завоя.

Изравняване на нивото
на пътното платно при
споделени улици.

[Дъблин, Ирландия]

[Дъблин, Ирландия]

[Любляна, Словения]
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Оформяне на бордюр при завои и ъгли
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7.3. ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮРИ

Сн. 222

Сн. 226

Специални ъглови
елементи от бетон с глъб
и зъб при оформяне на
Зелена площ.

Специален елемент 3а
понижаване в зоната на
бордюра при автомобилен
подход.

[Банкок, Тайланд]

[Целе, Словения]

Сн. 219

Сн. 223

Сн. 227

Извити и ъглови каменни
елементи при оформяне на
Зелена площ.

Оформяне на ъгъл с извити
каменни елементи.

Извити каменни елементи
3а оформяне на завой.

[Виена, Австрия]

[Дъблин, Ирландия]

[София, зона 2]

Сн. 220

Сн. 224

Сн. 228

Специален елемент 3а
оформяне на ъгъл.

Специален елемент 3а
оформяне на понижаване
при автомобилен преход.

Извити бетонни
елементи при оформяне на
пешеходен остров.

Подходящо при широки и
ниски бордюри (до 10 см).

[София, зона 2]

[Нюгрейндж, Ирландия]

[София, зона 1]

Сн. 221

Сн. 225

Сн. 229

Извити каменни елементи
при оформяне на завой.

Специален елемент 3а
оформяне на понижаване
при автомобилен преход.

Наклонени каменни
елементи при понижаване.

[София, зона 1]

[Милано, Италия]

[Дъблин, Ирландия]
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7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР
7.3. ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮРИ

Сн. 230

Сн. 234

Специални борюри за
спирки на градския
транспорт с тактилна
повърхност и извит
фронт.

Каменни бордюри с глъб и
Зъб.
[Рим, Италия]

[Дъблин, Ирландия]

Сн. 231

Сн. 235

Извити каменни елементи
при оформяне на завой.

Отместване на цели
елементи поради плитко
полагане.

[София, зона 2]

(Рим, Италия)

Сн. 232

Сн. 236

Използване на система
от бордюрни елементи с
вградено отводняване.

Използване на прави
бордюри 3а понижаване
при кръстовище, което
създава големи фуги и
води до пропадания и
отмествания на цели
елементи.

[София, зона 2]

[София, зона 2]

Сн. 233
Специални елементи 3а
понижаване при пешеходен
преход.

[Рим, Италия)

л.125 от вс.л.137
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Оформяне на бордюр при автомобилен подход

7. ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮР
7.3. ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА БОРДЮРИ

Сн. 240

Сн. 244

Оформяне на рампа за
автомобилен подход.

Оформяне на рампа 3а
автомобилен подход със
специални елементи.

[Клагенфурт, Австрия]

[Целе, Словения]

Сн. 237

Сн. 241

Сн. 245

Оформяне на рампа В
Зоната за автомобилно
преминаване.

Оформяне на рампа за
автомобилен подход.

Оформяне на рампа 3а
автомобилен подход със
специални елементи.

[Виена, Австрия]

[Петронел-Карнунтум,
Австрия]

[Милано, Италия]

Сн. 238

Сн. 242

Сн. 246

Оформяне на автомобилен
подход.

Оформяне на рампа за
автомобилен подход.

[Рим, Италия]

Препоръчително е
понижаването да се
ограничи в зоната на
бордюра при тесни
тротоари.

Оформяне на рампа 3а
автомобилен подход със
специални елементи.

[Милано, Италия]

[Рим, Италия]

Сн. 239

Сн. 243

Сн. 247

Понижаване на
настилката, което
създава недопустими
наклони.

Оформяне на рампа 3а
автомобилен подход.

Оформяне на рампа 3а
автомобилен подход със
специални елементи.

[София, зона 2]

[Рим, Италия]

Препоръчително е
понижаването да се
ограничи в зоната на
бордюра при тесни
тротоари.
[Милано, Италия]
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Връзките между настилка и посадно място 6 рамките на тро
тоара са често срещана специфична ситуация 6 градската
среда. Илюстрираните принципи за връзки могат да се при
лагат и в други подобни ситуации — например при контакт с
тревни площи, английски дворове и други.

8.1. Правила и препоръки при
оформяне на посадно място
Оформянето на посадните места трябва да се съобрази с
широчината на пешеходното пространство и минималната
необходима широчина, свободна от препятствия, 3а преми
наване на пешеходци. Площта на посадното място трябва да
е минимум 2 m2, като в едната посока да е осигурен минимум
1 т. Около стъблото на дърветата трябва да се осигури въздухопропусклива и водопропусклива повърхност с минимална
площ 4 кв.м (при възможност препоръчителната площ е 6—9
m2).

При тесни тротоари (<2.00 т ) със съществуваща дървесна
растителност не винаги може да се осигури необходимата
минимална широчина 3а преминаване на пешеходците (1.50 т).
В тези случаи се препоръчва покриване на посадните места
така, че да функционират като част от настилката, но при
осигуряване на водопропускливост и въздухопропускливост.
Елементите на покритието не трябва да затрудняват на
растването на стъблата.
Елементите за покриване следва да се съобразят с матери
алните характеристики на прилежащата среда и с избрана
та настилка -» [виж 3.3.3. Покриване на посадни места - ма
териалност и форма]. Елементите, както и конструкциите
на околостъблените клетки, трябва да се съобразят и с вида
на дървото и изискванията на кореновата му система.

Елементите 3а покриване задължително се монтират на ни
вото на готовата настилка, 3а да създадат равна повърх
ност 3а преминаване без ръбове.
Връзката между настилката и посадното място трябва да
бъде оформена с фундамент, понеже в тази зона често се по
лучават слягания.

С цел гарантиране на цялостта на настилките и на инфраструктурните елементи, се препоръчва прилагането на
противокоренови бариери (обикновени или коренонаправ-

л.128 от вс.л.137

8. ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО МЯСТО
8.1. ПРАВИЛА И ПРЕПОРЪКИ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО
МЯСТО
8.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ

ляващи). Изборът на вида бариера зависи от дървесния вид,
пространството на посадното място, търсената роля на
противокореновата бариера и се определя съгласно част
„Паркоустройство и благоустройство" към инвестицион
ния проект.

При съществуващи дървета, не се допуска рязане на корени с
диаметър над 5 cm, които са важни за запазване на дълговечността на дърветата.
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8.2. Специфични ситуации
Илюстрирани са най-често срещаните случаи на връзка меж
ду настилка и посадно място с пряко отношение и към широ
чината на пространството за преминаване, като са отче
тени материалността на настилката и вида на посадното
място -» [виж 2.4. Елементи 30 покриване на посадни места].
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8. ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО МЯСТО
8.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ

129

Фиг. 131 Връзка между настилка от павета или плочи и посадно място, покрито с метална решетка

Фиг. 132 Връзка между настилка от павета или плочи и посад
но място, покрито с каменни павета

Фиг. 133 Връзка между настилка от павета или плочи и посад
но място с посипка от трошен камък

Легенда:

Легенда:

Легенда:

1

- настилка от павета или плочи

1

- настилка от павета или плочи

1

- настилка от павета или плочи

2

- метален профил

2

- метален профил

2

- метален профил

3

- метална решетка

3

- каменни павета

3

- посипка от трошен камък

4

- фундамент

4

- фундамент

4

- фундамент

5 - посадно място (по част „Паркоустройство и благоу
стройство" към инвестиционния проект)

5 - посадно място (по част „Паркоустройство и благоу
стройство" към инвестиционния проект)

5 - посадно място (по част „Паркоустройство и благоу
стройство" към инвестиционния проект)
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8. ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО МЯСТО
8.2. СПЕЦИФИЧНИ СИТУАЦИИ
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Фиг. 134 Връзка между настилка от павета или плочи и непо
крито посадно място - възможност 1

Фиг. 135 Връзка между настилка от павета или плочи и непо
крито посадно място - възможност 2

Фиг. 136 Връзка между настилка от бетон или асфалт и непо
крито посадно място

Легенда:

Легенда:

Легенда:

1

- настилка от павета или плочи

1

- настилка от павета или плочи

1

- настилка от *бетон или асфалт

2

- борд (бордюр) от камък

2

- метален профил

2

- бетонен борд

3

- фундамент

3

- фундамент

3

- фундамент

4 - непокрито посадно място (по част „Паркоустройство и
благоустройство" към инвестиционния проект)

4 - непокрито посадно място (по част „Паркоустройство и
благоустройство" към инвестиционния проект)

4 - непокрито посадно място (по част „Паркоустройство и
благоустройство" към инвестиционния проект)

*Недостатък при правоъгълните отвори в настилките от лят бетон (а в
повечето случаи и при асфалтови настилки) е, че се образуват температурносъсъхвателни пукнатини в ъглите, които трябва да бъдат предвидени и
обработени. За да се избегнат тези случаи, подходящо решение за тези настилки
са кръглите посадни места. Кръглите посадни места са подходящи 3а широки
пространства с no-единни настилки, където има достатъчно пространство
около дървото.
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Сн. 251

Сн. 255

Оформяне на посадно
място с метална решетка.

Оформяне на посадно
място с каменни павета.

[Варна]

[Фелден ам Вьортерзее,
Австрия]

Сн. 248

Сн. 252

Сн. 256

Оформяне на посадно
място с каменни павета и
каменен борд.

Оформяне на посадно
място с метална решетка.

Оформяне на посадно
място с каменни павета.

[София, зона 1]

[София, зона 2]

[Рим, Италия]

Сн. 249

Сн. 253

Сн. 257

Оформяне на посадно
място с метална решетка.

Оформяне на посадно
място с метална решетка.

Оформяне на посадно
място с каменни павета.

[Целе, Словения]

[Целе, Словения]

[Виена, Австрия]

Сн. 250

Сн. 254

Сн. 258

Оформяне на посадно
място с метална решетка.

Оформяне на кръгло
посадно място
концентрично с павета и
метална решетка.

Оформяне на посадно
място с метален профил и
каменен борд.

[София, зона 2]

[Дъблин, Ирландия]

[Рим, Италия]
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8. ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО МЯСТО
8.3. ПРИМЕРИ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ПОСАДНО МЯСТО

Сн. 259

Сн. 263

Сн. 267

Оформяне на посадно
място с бетонни
елементи и метална
решетка.

Оформяне на посадно
място в асфалтобетон с
метален профил и посипка
от трошен камък.

Оформяне на непокрито
посадно място с метален
профил.

[Дъблин, Ирландия]

[Любляна, Словения]

[Виена, Австрия]

Сн. 260

Сн. 264

Сн. 268

Оформяне на посадно
място с бетонни
елементи и посипка от
трошен камък.

Оформяне на непокрито
посадно място с
ограничителен елемент
от естествен камък.

Оформяне на непокрито
посадно място с метален
профил.

[Клагенфурт, Австрия]

Височината на монтаж на
ограничителния елемент
не трябва да нарушава
единната пешеходна
повърхност.
[София, зона 2]

Сн. 261

Сн. 265

Оформяне на посадно
място с асфалтобетон.

Оформяне на непокрито
посадно място с клинкерни
елементи.

В подобни случаи следва
да се използва пропусклив
асфалтобетон.
[Виена, Австрия]

Височината на монтаж на
ограничителния елемент
не трябва да нарушава
единната пешеходна
повърхност.
[София, зона 1]

Сн. 262

Сн. 266

Оформяне на непокрито
посадно място с метален
профил и посипка от
трошен камък.

Оформяне на непокрито
посадно място с
ограничителен елемент
от бетон.

[София, зона 2)

Препоръчва се
употребата на специални
ъглови елементи за
оформяне на ъглите.

[София, зона 2)

[Клагенфурт, Австрия]
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ЧАСТ II. ИЗБОР И ПОЛАГАНЕ НА НАСТИЛКИ В ПЕШЕХОДНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
9. НАСОКИ ПРИ ТЕКУЩ РЕМОНТ

Насоките систематизират основни
препоръки в помощ на собственици
и изпълнители в случаите на
необходимост от текущ ремонт
на фрагменти от повърхностите
на пешеходните пространства
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В развиващата се градска среда често възникват ситуации,
изискващи намеси в съществуващите настилки: аварийни
ремонти на технически инфраструктури; необходимост от
неотложна подмяна на елемент от друга градска система
(обзавеждане, техническа инфраструктура, зелена система,
други); много лошо физическо състояние на фрагменти от
настилки (например счупена единична или разместена плоча),
изискващо спешни мерки, но не налагащо цялостна подмяна);
други.

При извършване на текущи ремонти в зони с улично озеле
няване не се допуска рязане на корени на дървета. При уста
новяване на наличие на повърхностни корени се прави оценка
от специалист, който изготвя съответните подходящи за
дадения случай препоръки за действие - освобождаване на
повърхностните корени, интегриране на коренови канавки и
други.

9. НАСОКИ ПРИ ТЕКУЩ РЕМОНТ

л.134 от вс.л.1
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9.1. Настилки от плочи или
павета
При необходимост от Временно премахване на
част от здрава настилка се препоръчва следното:
• оптимизиране на обхвата на участъка, като се вземат
предвид минимално необходимата площ за дейността, нало
жила временното премахване, видът и растерът на същест
вуващата настилка и/или на други елементи на пешеходната
повърхност;
• внимателен демонтаж на елементите, при който настил
ката се премахва до цял елемент;

• съхраняване на всички демонтирани елементи;
• възстановяване на участъка и пренареждане на съхранени
те елементи по същите начин на полагане и технология на
конструкцията като заварените;

9. НАСОКИ ПРИ ТЕКУЩ РЕМОНТ
9.1. НАСТИЛКИ ОТ ПЛОЧИ ИЛИ ПАВЕТА
9.2. НАСТИЛКИ ОТ ЛЯТ БЕТОН ИЛИ АСФАЛТ
9.3. ПОДДРЪЖКА

При необходимост от временно осигуряване на
добра пешеходна повърхност
в участък в изключително лошо физическо състояние, който
създава риск от инциденти, се препоръчва отстраняване на
настилката и нейното легло (пясъчно или от разтвор), при
необходимост поправка на повредени участъци от основата
(запълване с трошен камък със същата фракция и уплътня
ване) и полагане на временна асфалтова настилка. За полага
нето й се препоръчва следването на съответната техноло
гия -> [виж 4.3. Настилки от асфалт]. Този подход се използва,
независимо от зоната, в която се намира участъкът.

Временната асфалтова настилка се полага с цел осигурява
не на безопасна градска среда в периода до изготвянето и
изпълнението на проект за цялостен ремонт на участъка.
Временната настилка следва да отговаря на общите изиск
вания за настилките -> [виж 2.1.1. Общи изисквания]. При не
възможност за премахване на опасни ръбове (например от
деформации или шахти, които не са на нивото на временна
та настилка), то те се сигнализират с жълта боя или по друг
подходящ начин.

• не се допускат разлики в нивата (задигания и пропадания)
между възстановения участък и съществуващата повърх
ност;
• не се допуска връщането на увредени (счупени, пукнати, на
ранени) плочи/павета, тактилни елементи, бордюри и други.

С повишено внимание трябва да се подходи при конструкция
та на възстановяване на настилка и уплътняването на вре
менно премахнати слоеве с цел връщане на единната повърх
ност. В противен случай се създава риск от различно слягане
на основите и деформиране на повърхността на настилката.
В случай че при демонтаж на здрава настилка се увредят съ
ществуващи елементи (демонтирани или съседни), то те се
Заместват с нови от същия материал и размер. При доказа
на невъзможност се търсят близки по размер, форма и цвят
елементи, задължително от същия материал, а при плочите/
паветата и тактилните елементи и със същата дебелина.

При необходимост от подмяна на единични плочи/
павета или бордюри
в лошо физическо състояние в рамките на здрава настилка,
се следват приложимите насоки при временно премахвана на
част от здрава настилка.

л.135 от вс.л.137
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вида на съществуващата настилка;

• не се допускат разлики в нивата (задигания и пропадания)
между възстановения участък и съществуващата повърх
ност.

При настилки от лят бетон, контактът между съществу
ващата и новата настилка се оформя като пространствена
фуга между бетонни плочи с фугиращ пълнител
[виж 4.2.1.
Разширителни фуги и контролирани пукнатини при настил
ките от бетон]. Задължително се свързват армировките на
съществуващата и новата настилка.

При асфалтова настилка, фугите по протежение на кон
такта със съществуващата настилка се оформят с битум
на емулсия. При асфалтова настилка с каменна посипка след
ва да се ползва същата или близка каменна фракция (размер и
цвят на частиците) до съществуващата. При доказана не
възможност се препоръчва цялостно възстановяване на по
критието в рамките на достатъчно голяма площ, така че да
не се получават малки участъци (кръпки), разнородни по цвят
и нарушаващи еднородната визия, характерна за този вид
настилки.

При необходимост от временно запълване на
неголеми дупки и пукнатини,

9.2. Настилки от лят бетон
или асфалт

които създават риск от инциденти, се препоръчва запълва
нето им с фугиращ пълнител или с битумна емулсия.

При необходимост от ремонтни дейности
при здрави настилки от бетон или асфалт се
препоръчва следното:

9.3. Поддръжка

• дефиниране на достатъчно голям участък, който да се пре
цизира както от гледна точка на минимално необходимата
площ за дейността наложила временното премахване, така
и от гледна точка на съществуващи репери в средата (при
тротоари е задължително този участък да е по цялата им
широчина);

Регулярната и качествена поддръжка, както и правилна
та употреба и навременен ремонт на настилките могат да
допринесат за удължаване на експлоатационния им период.

• очертаване на участъка с подходящ и прецизен инстру
мент (ъглошлайф, фугорез) като се препоръчват правоъгъл
ни участъци за подмяна;
• изрязване и отстраняване на лятата настилка в дефини
рания участък;

• възстановяването на участъка се прави със слоевете и

Поддръжката на настилките трябва да следва изискванията
и препоръките на производителя за всеки конкретен случай.
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