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изграждане и поддръжка на пътни магистрали

Норми и предизвикателства при проектиране,













Основни

предизвикателства



Предизвикателства при проектиране, изграждане и поддръжка на магистрали
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Аквапланинг

Преминаването на вода през  пътното 
платно при промяна на  наклона в зоната на 
преходна  крива е предпоставка за  
аквапланинг и една от най- честите причини 
за инциденти.

Задържане на вода на пътното платно

При малък надлъжен наклон или в зоните 
на хоризонталната крива е възможно 
задържане на вода в лентата за 
изпреварване или на по-голяма площ от 
пътното платно.

Разлив на опасни вещества и  отделяне 
на тежки метали

При инцидент и разлив на опасни  
вещества, те могат да попаднат в  
прилежащите почви и водоприемници.

При движение от гумите и спирачните  
системи на автомобилите се отделят  тежки 
метали, които са опасни на  почвата и 
водите.



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Нормален контакт

контакт

Посока на
движение

Аквапланинг

Аквапланинг

Посока на
движение

Аквапланинг



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Проблеми при движение при мокра пътна настилка:

 Спирачният път се увеличава драстично, както и поднасяне при рязка промяна на 

посоката на движение



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Проблеми при движение при мокра пътна настилка:

 Аквапланинг - изпитанията при условията на полигон показват, че критичната скорост за 

появата на аквапланинг е 70—100 км/ч

МИНИМАЛНА СКОРОСТ НА 

ВЛИЗАНЕ В АКВАПЛАНИНГ ПРИ 

КАРАНЕ В ЗАВОЙ

10 mm вода

нови летни гуми с 7 mm

нови летни гуми с 3-4 mm

нови летни гуми с 3 mm

83,1 km/ч

61,2 km/ч

60,3 km/ч



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Предпоставки при отводняване на пътното платно:



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Предпоставки при отводняване на пътното платно:

 Пресичане на водата напречно на пътното платно при промяна на напречния наклон 

при преходна хоризонтална крива

 Минимални надлъжни наклони <0,5%

 Плитко заустване и липса на колекторна система 

 Отводняване на армонасипи/подпорни стени

 Отводняване на площадки за промяна на движението преди и след тунел или при 

ремонтни работи



При съществуваща настилка

 Изследване на напречните наклони на настилката

 Определяне на начало и край на преходна крива

 Определяне на участък за линеен отводнител 10m преди начало и 10m след 
край крива

При ново строителство

 Изследване на зони с опасност за аквапланинг

 Определяне на начало и край на участъка

 Определяне на участък за линеен отводнител 10m преди начало и 10m 
след край участък

Необходими действия



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Решения, предвидени в Европейските норми:

При проблеми при движение при мокра пътна настилка

 Бързо отвеждане на 

водата от повърхността на 

пътната настилка

• Линейно отводняване 

надлъжно на пътното 

платно



Предизвикателства при отводняване на пътното платно

Предпоставки при отводняване на пътно платно:

АМ Струма АМ Тракия АМ Хемус



Нормативна

база



Нормативна уредба - указания

Отводняване на пътища –
1984г.
Указания за проектиране
ИПП Пътпроект



Нормативна уредба - стандарти

БДС EN 1124:2003
Тръби и фасонни части от корозионноустойчиви стоманени тръби с надлъжен заваръчен шев, със
скосен край и муфа, за системи за отпадъчни води.

БДС EN 12201:2011
Пластмасови тръбопроводни системи за водоснабдяване, отводняване и напорна канализация. 
Полиетилен (РЕ).

БДС EN 1433:2003
Отводнителни канали за транспортни и пешеходни зони. Класификация, изисквания при проектиране и 
изпитване, маркировка и оценяване на съответствието

БДС EN 124:2015
Покрития за водоприемници и ревизионни шахти за транспортни и пешеходни зони.

Точкови отводнители

Линейни отводнители

Тръби от неръждаема стомана

Тръби от полиетилен с UV защита



Указания за проектиране – 1984г.

2. Определяне количеството на оразмерителния 
дъжд

За I зона

QI = qI
t,p .ϕ.ψ.F [l/s]

qI
t,p - оразмерителен дъжд с интензивност t и 

повтаряемост p
ϕ - редукционен коефициент 
ψ - отточен коефициент, = 0,9 за асфалт
F – площ за отводняване [m2]

За магистрали 
t – 15min
p – 50г.
qI

t,p = 407 l/s.ha

За II зона
qII

t,p = 359 l/s.ha



Чл. 213. (1) За бързо отвеждане на повърхностните води от пътното 
платно се предвиждат готови отводнителни улеи, които могат да 
служат и за ограничаване на пътното платно. Готовите отводнителни 
улеи са линейни елементи от предварително изработени части, които 
събират и отвеждат повърхностните води по протежение на цялата си 
дължина. Те трябва да отговарят на изискванията съгласно БДС EN 
1433 

(2) Отводнителните улеи и водосъбирателните шахти към тях се 
проектират от водоплътен и мразоустойчив материал, издръжлив на 
всякакви условия на времето без допълнителни покрития – студ, цикъл 
замразяване/размразяване и вещества за размразяване

(3) При автомагистрали, скоростни пътища и пътища с две пътни 
платна, както и при напречно полагане при други видове пътища се 
използват монолитни системи за предотвратяване на инцидентно 
отваряне и осигуряване срещу вандализъм. Монолитните системи 
могат да бъдат отводнителни улеи от една част или отводнителни 
бордюри. С цел предотвратяване навлизане на вода в земното тяло 
всички отводнителни улеи трябва да са водоплътни, както и при 
връзката на елементите.

Приложение/продукт



Приложение/продукт

Чл. 26. (1) Входните отвори на ревизионните шахти, 
проектирани под улици, се предвиждат с капаци с 
горна повърхност на нивото на уличната настилка и 
отговарят на следните изисквания:

1. съответстват на класа на натоварване
на улицата;

2. осигуряват безопасността на пътя и са осигурени
срещу вандализъм;

3. осигурени са срещу пропадане.

http://www.aco-tiefbau.de/uploads/pics/pg_rendering_11860_03.jpg


Приложение/продукт
Чл. 27. Дъждоприемните съоръжения се проектират точкови
(дъждоприемни шахти) и линейни.

3. напречно на улиците при наклон над 8 %, като решетките
се осигуряват със система срещу инцидентно отваряне или са
монолитна неразделна част от тялото.

(3) Входната решетка на дъждоприемните съоръжения се 
проектира така, че да отговаря на класа на натоварване на 
улицата и да гарантира безопасност и осигуреност срещу
вандализъм.

(4) За улиците от първостепенната улична мрежа 
дъждоприемните съоръжения се осигуряват срещу
пропадане и инцидентно отваряне на входната решетка.

(5) Дъждоприемните съоръжения се оразмеряват въз основа 
на оразмерителното дъждовно количество, което постъпва в 
тях, и максималната им хидравлична проводимост.

Q=15l/s



Приложение/продукт
Чл. 40. (1) За намаляване на хидравличното натоварване на 
канализационните системи и с цел балансиране на оттока на 
отпадъчните води към ПСОВ се проучва възможността за 
задържането и отвеждането на незамърсени повърхностно 
оттичащи се дъждовни води в инфилтрационни 
отводнителни системи близо до зоната на тяхното 
формиране или директното им отвеждане в повърхностно 
водно тяло.

3. осигурява се достъп за поддържане на
системата.

(4) Отпадъчните води от паркинги се заустват в 
инфилтрационни отводнителни системи само след 
допълнително третиране със сепаратори за нефтопродукти 
или за тежки метали за достигане на допустимите стойности 
на замърсителите, регламентирани от съответните 
регулаторни органи.



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Германия

FGSV – немска асоциация за пътища и транспорт:

http://www.fgsv.de



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Германия

Правила за изграждане на пътища

Част: Отводняване

RAS-Ew: 

3.4.6. Готови отводнителни улеи

3.4.7. Слотови отводнителни улеи

1) RAS-Ew: 



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Германия

Отводнителни системи за пътища и магистрали съгласно актуалният ZTV Ew-StB 14

2) ZTV-Ew

Допълнителни технически правила на договора и насоки за 
строителство и отводняване при изграждане на пътища



Приложение/продукт

Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Германия

Откъси от ZTV Ew-StB 14

В случай на използване на порьозен асфалт 
(ОРА), когато се монтират отводнителни улеи 
трябва да се използва приложеният детайл.



Приложение/продукт

Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Германия

Откъси от ZTV Ew-StB 14

5.6 Готови улеи

Улеите трябва да отговарят на EN 1433 и DIN 19580.

5.7 Слотови или монолитни улеи

Улеите трябва да отговарят на EN 1433 и DIN 19580.



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Австрия

FSV – австрийска асоциация за пътен и 
жп транспорт

http://www.fgsv.at



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Австрия

RVS 03.08.65
Отводняване на пътища



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Австрия

4.19 Улеи

Трябва да се прилага EN 1433.

При монтаж на улеи във висок клас пътища 
трябва да се използват монолитни системи.



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Австрия

5.2 Полимермодифициран бетон

Полимермодифициран бетон съдържа 
полимер, като свързващ материал и имат по-
голяма плътност. 

Поради това, че не поема вода полимербетонът
е издръжлив на всякакви условия на времето без 
допълнителни покрития – студ, цикъл 
замразяване/размразяване и вещества за 
размразяване (NaCl, CaCl3). 

Специални изисквания към улеите са описани в 
EN 1433.



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Швейцария

ASTRA – федерална служба за пътища

http://www.astra.admin.ch/



Проектиране и изграждане на отводнителни системи за пътища 

и магистрали в Швейцария

ASTRA 21001

1 Кратко описание:

Отводнителните улеи служат като водоприемници за 
събиране на      повърхностни води от пътя и 
последващо извеждане.
Те са линейно подредени и подходящи за много 
равни пътни участъци.





Декларация за експлоатационни характеристики

съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти №№ 305/2011



Сертификат за изпитване



Приложение/продукт



Декларация за експлоатационни характеристики

съгласно Регламент (ЕС) за строителни продукти №№ 305/2011



Сертификат за изпитване





ACO Oleopator G-H

Номинален размер  - 100l/s
Диаметър – 2,4m
Дължина – 7,02m
Общ обем – 22 817l

Производител

Номинален размер – 600l/s
Диаметър – 2,0m
Дължина – 10,0m
Общ обем – 31000 l

Без тест протокол Тест протокол от независима лаборатория в Германия



Системни

решения



Нуждаете се от оптимална сигурност?

Монолитни улеи

 Монолитна структура за стабилност в екстремни

условия

 Без подвижни части

 За пешеходни и трафик зони

 Устойчиви на тежко натоварване и вандализъм

 Опция за цвят: натюр или антрацит

 Клас на натоварване A15–F 900, БДС EN 1433



Предпочитате решение 
2  в 1?

Бордюри с отводняване

 Комбинация 2 в 1: бордюри и отводняване

 Монолитна система 

 Решения за градски зони и магистрали

 Специални елементи за автобусни спирки и 

кръгово движение 

 Клас на натоварване A15–D 400, 

 БДС EN 1433



Търсите неограничени
възможности?

Слотови улеи с висок 
капацитет

 Всички предимства на слотово отводняване и улеи за 

високо натоварване

 Висок капацитет и ретензионна функция

 Избор от размери и защитни ръбове, според нуждите

на проекта

 Непрекъсната повърхност с възможност за 

преминаване на армировка и кабелни мрежи

 Клас на натоварване A15–F 900, 

БДС EN 1433



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE

ACO Monoblock
монолитна отводнителна система
ACO Monoblock е отводнителен улей разработен, за да издържи на екстремни условия, 

благодарение на  иновативни производствени методи. Монолитната структура на системата ACO 

Monoblock е гаранция за  оптимална стабилност и защита от вандализъм. Високата устойчивост на 

улея при интензивно динамично  натоварване и липсата на подвижни елементи правят системата 

предпочитано решение за надлъжно от- водняване на магистрали по целия свят.



660mm-елемент
като ревизионен отвор,  както и 
за ъглова, Т-образна  или 
кръстосана връзка

Събирателна шахта
от един елемент с  
тръбна връзка

Монолитен улей

Опционални странични  
отвори
за отводняване на порести  
повърхностни покрития

ACO Monoblock



■за най висок клас на натоварване F900  

съгласно БДС EN 1433

■вградено гумено уплътнение
■произведена от полимербетон за 

ниско  тегло и висока химическа

устойчивост

■V-образно сечение за максимална 

прово- димост и самопочистващ ефект

■водоплътен и гладък материал

■възможност за вграден наклон

■лесна ревизия и поддръжка



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE
ACO Monoblock
Западна Дъга, гр. София



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE
ACO Monoblock
ул. Крайезерна, гр. Бургас



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE
ACO KerbDrain
Бордюри с интегрирано отводняване
ACO KerbDrain е монолитна система, която съчетава бордюр и отводнителен улей. Системата е разработе-
на в отговор на изискванията на съвременната инфраструктура за функционалност, сигурност и естетика.
ACO KerbDrain позволява свобода при проектирането и оформянето на пътни платна и паркинги. Системата
е отличена с наградата Queen‘s Award for Enterprise Innovation във Великобритания.



Отвор за временно
отводняване  преди полагане 
на последния  слойасфалт

Улей за водоплътно  
свързване

Термо и химически  
устойчив, изработен  
от рециклирани и
рециклируеми материали

Избор на дълбочини  
Елементи с дълбочина  
255mm, 280mm, 305mm,  
380mm, 405mm и 480mm

Дизайн на  
отворите против  
задържане на едри  
отпадъци 50% по-висока  

устойчивост от  
конвенционалните  
бордюри

ACO KerbDrain® има
СЕ  маркировка и е
изцяло  сертифициран 
за клас  на 
натоварване D400,  
съгласно БДС EN 1433

Стандартна дължина на  
елементите 1000mm и  
500mm

Странично оребряване за по-добро  
фиксиране на елементите

Подходящ за отводняване на  
магистрали, съгласно БДС EN
1433

ACO KerbDrain



ACO KerbDrain

Водосъбирателна
шахта

SP- Скосен бордюр 
за  надлъжно 
отводняване на  
магистрали

Ревизионен 
елемент



Предимства
на  системата

■ елегантно решение, комбиниращо
отво- дняване и бордюр в една
система

■ възможност за различни размери и
про- фили на бордюра

■ идеално решение при равни
повърхно- сти, при надлъжни наклони
≤ 2%

■ премахва необходимостта от точкови
от- тоци и оставя повърхността
свободна от всякакви решетки

■ защитен от вандализъм, без
отваряеми части, благодарение на
монолитната структурата



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE

ACO KerbDrain
Бул. Сливница, гр. Бургас



HIGHWAYS | INFRASTRUCTURE
ACO Qmax
Слотови улеи с висок хидравличен капацитет
ACO Qmax е слотова отводнителна система, която осигурява най-висок хидравличен капацитет. Интели- гентната система е 

предназначена да събира, съхранява и отвежда големи количества вода.

ACO Qmax® отговаря на необходимостта от гъвкава слотова отводнителна система за най-висок клас на  натоварване F900.



Патентованият дизайн позволява  
непрекъснато преминаване на бетон  
през системата за здрава и иконо-
мичнаинсталация

Лесно съединяване на улеите  
и изравняване на защитните  
ръбове

Улеите ACO Qmax® 550,  
700 и 900 се предлагат с  
профил за съединяване

Интегрирано уплътнение
на улея за бърза и лесна
водоплътнавръзка*

Лек материал и  
дизайн за ръчно  
боравене и бърза  
инсталация

2.0m елемент за  
минимални връзки и  
бързаинсталация

Улеят се предлага с  
всичкикомпоненти

Уникално здрав дизайн на  
оребряването за устойчивост при  
инсталация и експлоатация

Улеите могат да бъдат  
рязани по предвидените  
маркировки

ACO Qmax



Предимства на  
системата
■ изработена от MDPE за здрава и устойчива  

на корозияструктура

■ оптимално сечение за максимален  

хидравличен капацитет и самопочистващ  

ефект

■ за най-висок клас на натоварване F900  

съгласно БДС EN1433

■ с три различни укрепващи ръба в  

зависимост от настилката

■ с шест различни размера за оптимално  

отводняване при стъпаловиденмонтаж
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ACO Oleopator G-H
каломаслоуловители от стъклопласт
Основна цел на системите за устойчиво отводняване е третиране на повърхностните води максимално близо до източника на

замърсяване. Сепараторите за нефтопродукти ефективно разделят попаднали- те в повърхностните води нефтопродукти и не

позволяват тяхното отвеждане в природата, където те представляват опасност. Каломаслоуловителите, изработени от

стъклопласт са подходящо решение за пречистване на води от магистрали.



Каловаяма
Преливник

АвтоматичензатворКоалесцентенфилтър

ACO Oleopator G-H



Предимства на  
системата

■ произведена от стъклопласт

■ ниско тегло и висока дълготрайност

■ възможност за по-дълбок монтаж

■ висока химическа устойчивост
■ доказана ефективност от независима ор-

ганизация за контрол
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ACO HMS
сепаратори за третиране на повърхностни води на магистрала
Повърхностните води от магистрали потенциално съдържат частици от тежки метали, които попадат там най-често от спирачните
системи на автомобилите. Ако не бъдат филтрирани, тези елементи предста- вляват опасност за почвата, водите и растенията в
съседство на магистралата. Сепараторите на АСО за филтриране на тежки метали са част от системно решение за третиране на
повърхностни води и за защита на околната среда.



Утаечна мрежа  
с интегрирано
разпределение на  
натоварването

С трислойно  
вътрешно защитно  
покритие за  висока 
химическа  
устойчивост

Интегрирано гумено  
уплътнение

Многослоеви  
индивидуално  
разтегателни филтри

ACO HMS



Предимства на  
системата

■ произведена от стоманобетон

■ голяма дълбочина на монтаж
■ доказана ефективност от независима  

организация за контрол

■ компактен размер

■ с вграден байпас
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ACO Stormbrixx
система за съхранение и инфилтрация на вода
ACO Stormbrixx е практично и екологично решение за проекти, на места където няма изградена канали- зация или има ограничен

капацитет. Системата може да се използва за инфилтрация или за задържане и контролирано освобождаване на дъждовни води.

Едновременно с това помага за защитата на населените места от наводнения и запазване естествения цикъл на водата, както е

препоръчано в БДС EN752.



Елементите са изработени от  
полипропилен със съдържание  
на рециклиран материал.

Коефициент на  
съхранение 95%.  
Оптимално запълване 
на  системата.

Отворената структура 
на  ACO Stormbrixx 
позволява  свободен 
достъп за  
видеоинспекция и  
почистване

Основен елемент
Опция за индивидуално  
позициониране на  
ревизионните отвори

Капак за горна  
повърхност

Страничен  
елемент

ACO Stormbrixx



Предимства на  
системата

■ структурна стабилност
■ достъп за инспекция до пълния обем на  

съоръжението

■ леки сглобяеми елементи за бърз и  

лесен монтаж

■ висок коефициент на съхранение
■ устойчиво решение за приложение в ма-

гистрали, паркинг зони и други, където  е 

необходимо съхранение или инфил-

трация на води (алтернативно решение  на 

изпарителен резервоар)
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ACO Stormbrixx
Летище Бургас
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ACO Stormbrixx
Коматевско щосе, Пловдив
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ACO Stormbrixx
Ул. Беломорска, Пловдив





Вашия 
проект

 Супервизия на обекта

 Обучения за поддръжка

 Инструкции за 

поддръжка

 Сервиз

 Гаранция на техни-

ческото решение

Спецификация Изграждане ПоддръжкаПрофесионална 
квалификация

Информация 
и обучения

Проектиране и
оптимизация

Подкрепа
на обекта

 Глобални тенденции

 Устойчиви решения 

 Иновации

 Продуктови обучения 

 Европейски норми

 Местни регулации

Сервиз и 
мониторинг

 Оптимизиране на 

проекта

 Системни решения

 Хидравлични и 

статични калкулации

 Технически детайли

 Текстове за 

спецификация

 Супервизия

 Практически обучения 

 Инструкции за монтаж

 Техническа 

документация 

Как можем ние да помогнем



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team

Посещение на място 
във Вашия офис или на 
обекта



Анна Грънчарова
Венелин Кирилов
Сегмент Мениджър
Инфраструктута

Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team



Анна Грънчарова Венелин Кирилов Васил Танев Десислава Янакиева

Мартина Русева Стела ЗахариеваВладимир Кръстев

Design Team

Бърза реакция от 
офиса



Подкрепа на обекта



Чертежи, калкулации, изготвени конкретно за Вашия проект



Design Book



Веднъж изготвен, проектът няма нужда от преработване



Цифрова трансформация в строителството







Имате въпроси?Имате въпроси?
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Очакваме Ви…

…при нас!

Нов адрес - София

ул. Челопешко шосе 36
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