
 

X Юбилейна международна научни конференция 

„Проектиране и строителство на сгради и съоръжения“, 20-22 септември 2018 г, Варна 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 
РАЗВИТИЕ НА ФУНКЦИОНАЛНО - ПЛАНОВАТА СТРУКТУРА 

НА УЛИЧНАТА МРЕЖА ВЪВ ВИСОКОПЛАНИНСКИТЕ РАЙОНИ 

НА РОДОПИТЕ 
 

Милен Сариев1 

 

 

 

DEVELOPMENT OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE 

OF THE STREET NETWORK IN THE HIGH - MOUNTAIN AREAS 

OF THE RHODOPE MOUNTAINS 
 

Milen Sariev1 

 

Abstract: 

The survey is executed concerning the established structural differences of the street network 

and its development over time as a result of different relief features and configuration of the 

properties in the high mountain villages of the Rhodope Mountains. Despite the network 

incremental development and its complex nature, it is extremely functional and fully adapted to 

the topography of the settlements. The research is done on site and according to cartographic 

materials taking into account its natural non-planned development in the past and its planned 

construction in the present by modern technologies. The results show a change in the functional-

plan structure of the street network and the reorganization of its geometry to the periphery of the 

settlements due to their growth, which in turn is related to changes in the natural landscape. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Изследването е направено за високопланинските райони на Родопите в „малки села” 

според общоприетата градоустройствена класификация за населените места [7] във връзка 

с установяване на различия в уличната мрежа следствие от развитието й във времето. 

Изграждането на уличната мрежа е свързано с решаване на множество проблеми от 

различен характер. Основен проблем в тези райони е сложноста на релефа. 

Важен въпрос е собственоста на терените и съобразяването на улиците с частни 

имоти към днешна дата за разлика от времето на плановата икономика, когато 

колективната собственост на земята не е възпрепятствала изграждането на уличната 

мрежа по подходящ начин и преценка на проектанта.  

                                                 
1 Милен Сариев, ланд. арх., Лесотехнически университет, бул. Св. Климент Охридски №10, Студентски град, зала 402, 

1756 София, e-mail: milen_sariev@abv.bg; 

  Milen Sariev, Landscape Architect, University of Forestry, 10 Kliment Ohridski Str., hall 402, 1756 Sofia, Bulgaria; 

e-mail: milen_sariev@abv.bg. 
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Обект на изследване е развитието на функционално-плановата структура на 

уличната мрежа във високопланинските райони на Родопите. Разгледани са селища от 

общините Ардино, Девин, Доспат, Баните, Сатовча и др. 

Цел на изследването е анализиране и изясняване на обстоятелството, че въпреки 

невъзможността уличната мрежа да отговори на изискванията на действащите днес 

Закони и Наредби, тя е впечатляващо функционална за нуждите на селищните дейности. 

Въпреки, че на пръв поглед изглежда случайна, тя е изцяло съобразена с особеностите на 

терена и разположението на сградите.  

 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА И ФИЗИКОГЕОГРАФСКИ УСЛОВИЯ 

Планинските селища представляват „територии с неблагоприятни условия по 

отношение на транспортното обслужване” [8, стр 130]. Основно влияние върху характера 

на уличната мрежа в планинските райони оказват основните елементите на ландшафта и 

най-вече релефът. Топографията на терена е изиграла определяща роля още при 

историческото формиране на селищата и техните транспортни комуникации – връзките 

между отделните части на населеното място, както и достъпа до извънселищния 

ландшафт.  

Организирането на уличната мрежа е вървяло ръка за ръка с формирането на 

селищната структура под влияние на естествената им градоустройствена еволюция – 

стихийно и безпланово. В тази връзка изложението на терена има значение не само за 

разполагането на селището, но и за прокарване на уличната мрежа. Преминаването на 

трасетата по подходящ начин не ограничава възможностите за достъп до всички 

територии на населеното място. 

Дървесната растителност има значение при прокарването на нови пътища или 

уширяване и реконструкция на съществуващи, когато дървостоите са в непосредсвена 

близост до работните площадки. Формирането на стръмни откоси при земните работи 

силно нарушава целостта на ландшафта. Наличната растителност в непосредствена 

близост до такива откоси с времето се унищожава, а при ветровали и снеговали повлича и 

големи земни маси, които понякога затрудняват движението и ограничават пътните 

връзки до селищата.  

Това и към момента е актуален проблем особено на местата, където са проведени 

изкуствени залесявания с дървесни видове различни от естествената растителна покривка.  

Голямото количество подпочвени води в планинските райони създават 

допълнителни затруднения при изграждането на уличната мрежа.  

Прокарването на пътища често е свързано с изграждането на допълнителни 

съоръжения свързани с отвеждането на повърхностните и появилите се в резултат на 

изкопни дейности подпочвени водни отоци. Обикновено се налага укрепване на 

откосирани терени, изграждане на подпорни стени и др. което е свързано в повечето 

случай и с намеса в растителната покривка и най-вече създаване на условия за нарушаване 

структурата на ландшафта.  

Поради „стихийното” планово развитие на селищата и пътната мрежа, в планинските 

райони мероприята по нея са тежки и с много компромиси. Следствие на това и с цел 

запазване главно на допълващото застрояване, исторически ценни елементи на средата и 

отчасти вековни дървета, тя приема твърде сложен характер. 

Липсата на Подробни устройствени планове в техния обхват и съдържание [8] и в 

случая Планове за улична регулация, е довела до свободно „стихийно” формиране на 

уличната мрежа в планинските райони. Транспортното обслужване във 

високопланинските участъци на разглежданите територии като цяло е затруднено [6]. 

731



 

X Jubilee International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ (Science and Practice), Sept. 20-22, 2018, Varna, Bulgaria 

 

С развитие на градоустройствените мероприятия в новите Подробни устройствени 

планове уличната мрежа е с по-правилни геометрични форми и основно движеща се по 

хоризонталите. Това се отнася най-вече за основната - главна улица, а второстепенната 

улична мрежа е в границите на допустимите законови норми, доколкото е възможно това. 

Отговаряща на съвременните норми за габарити и наклон е възможно при реконструкция 

предимно на главната улица, преминаваща по-често покрай река и при която са 

разположени в повечето случаи земеделските терени даващи възможност за корекция на 

ширината й. 

В разгледания район на Родопите от първостепенната улична мрежа са налични 

основно главни улици от IV клас (според общоприетата класификация на уличната мрежа 

[7]) - обикновено главната улица е една и формира „гръбнака” на селището. 

 Улиците от IV клас представляват и „най-високия клас улици в населените места 

от” [7, стр. 136] четвърти до осми функционален тип към които спадат и тези в 

разглежданият район.  

От второстепенната улична мрежа – съобразно функционалното си предназначение в 

териториите на планинските селища попадат събирателни улици V клас и обслужващи 

улици VI клас (или тук попадат улици от IV, V и VI клас). (фиг. 1.) 

Често срещащи в планинските селища са и задънените – тупикови улици които 

обикновенно са доста къси предвид големината на селищата.  

 

 

 

 

 

а) напречен профил  

на главна улица - IV клас 

б) напречен профил на 

събирателна улица - V клас 

в) напречен профил на 

обслужваща улица - VI клас 

Фигура 1. Източник: [7, стр. 136]. 

Максимално допустимите надлъжни наклони за същите улици е от 6,0 % за улици IV 

клас до 9.0 % за улици от VI Б клас, като е допустимо при тежки теренни условия на 

малки разстояния наклонът да се увеличи с до 2,0 % за съответния клас улица [7]. 

Развитието или западането на селището неминуемо води със себе си и отражения 

върху пътната мрежа, която също се развива или деградира. В повечето случаи габаритите 

на улиците са по-малки от допустимите според съвременните изисквания. Уличната 

мрежа, резултат от безплановото застрояване при първоначалното формиране на 

селищата, е силно неправилна като геометрия, но извънредно функционална относно 

широчината предвидена за придвижването по нея на обекти с различен габарит (по често 

на товарни животни). Характеризиращи се в много от случайте с по-малко от минимално 

позволените габарити и големи наклони тя трудно би могла да се адаптира към 

настоящите законови норми. 

 

3. КРАТКА ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА 

Въпреки, че след Освобождението (1978) в множество села в България като цяло 

започва прилагане на благоустройствени планове и улиците се разширяват и изправят, при 

уличната мрежа в планинските райони и до ден днешен тези мероприятия липсват или 

изпълнението им е трудоемко и икономически неизгодно. [6] 
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В “Законът за благоустройството както от 1897 г., така и от 1941…..” не са 

предвидени норми определящи границите на „необходимата строителната територия на 

селата“. [5, стр.17]. В тези документи препоръчаните указания относно пътната мрежа са 

доста общи. В тази връзка улиците в регулационните планове са се проектирали „без 

разбиране” [5, стр.18] за функциите които ще изпълняват, което е довело до липса на 

класификация, норми на надлъжните и напречните наклони и габарити [5]. Основните 

цели били да бъде лесно приложима и икономична. Като следствие от това както и 

свободата, която била дадена на проектантите се създава богато разнообразие от типове 

улични мрежи, като в планинските условия релефът действа твърде ограничаващо за 

изработване на улично регулационни планове.  

Тази свобода дадена на проектантите е свързана със сериозни намеси в ландшафта в 

резултат на което в повечето случаи проектирането на улични мрежи се свеждало до 

изправяне на уличната мрежа и премахване на тупиците. Това водело до раздробяване на 

териториите и „увеличаване на уличната площ” спрямо общата площ на селището [5]. 

Пешеходни пространства обособени като такива в планинските райони няма, а улично 

озеленяване почти липсва или то е дело на самоинициативи от страна на населението. 

 

4. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МОДЕЛИ 

„Свободната улична мрежа” е характерна за територии със сложен релеф и макар, че 

осигурява сравнително добри пешеходни връзки между частите на селището, които 

понякога представляват и отделни функционални зони, в множество участъци тя трудно 

би могла да се приспособи за съвременния транспорт. Въпреки, че плътноста на уличната 

мрежа е сравнително висока трудно може да се каже, че осигурява добри транспортни 

връзки поради сложния терен. Функцията на уличната мрежа в селата е основно да 

обслужва пешеходното движение [1]. 

Направеното проучване и анализ на уличната мрежа показва, че в общия случай тя е 

изградена условно на основата на триъгълна мрежа (фиг. 2).  

Възприети са три разновидности показващи развитието и усъвършенстването на 

уличната мрежа в планинските селища във времето.  

Предложените разновидности (подтипове) на „свободна улична мрежа” в 

планински райони са: свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”; б) свободна 

улична мрежа с „елементи на радиалнa”; в) свободна улична мрежа с „елементи на 

правоъгълно-диагонална”;  
 

 

а)  б)  в)  

Фигура 2. Модел на разновидности на „свободна улична мрежа” в планинските 

райони: а) свободна улична мрежа с елементи на триъгълна; б) свободна улична мрежа с 

елементи на радиалнa; в) свободна улична мрежа с елементи на правоъгълно-

диагонална; (схеми М. Сариев) 
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4.1. Свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”. 

Първият подтип улична мрежа е един от най-характерните и срещащи се в 

планинските селища в съвременни условия. В повечето случай този подтип е резултат от 

непосредствена трансформация на свободната улична мрежа. В следствие на провеждане 

на градостройствени и регулационни мероприятия в случая основно промените са 

свързани с изправяне на геометрията на улиците с променлива широчина на пътното 

платно (с цел да отговорят на съвременните норми), (фиг. 3). 

 

 
 

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 3. Свободна улична мрежа с „елементи на триъгълна”, с. Касък, общ. Доспат[13] 

 

Въпреки, че често уличната мрежа изглежда свободна - стихийно изградена като 

цяло в по-голямата си част селищата (категоризирани като такива по брой население) в 

обследваната територия са на не повече от 5 века. Като се има предвид контрола по 

изграждането им по време на плановото стопанство не може да се твърди, че са с крайно 

сбободна улична мрежа в сравнение със други селища в Родопите извън територията на 

България. 

Триъгълната улична мрежа най-вече е резултат от разполагане на трасетата на 

улиците по хоризонталите и осъществяване на връзки между тях с наклон подходящ за 

движение в миналото предимно на товарни животни. Наклоните в тези случай не 

отговарят на съвременните норми за проектиране при което след реконструкция те 

остават като алеи за пешеходно преминаване и реално не подлежат на корекции и ремонт.  

В много от случайте в тези населени места поради близкото разположение на 

сградите и конфигурацията на съществуващите улици не е възможно да се приложат 

общите правила за устройство на уличните мрежи. Освен топографията на територията, 

този подтип улична мрежа е продиктувана и от неправилната форма на имотите и 

осъществяване на преки връзки за достъп до сградите разположени в тях. 
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4.2. Свободна улична мрежа с „елементи на радиалнa”. 

Този подтип улична мрежа се наблюдава в селища с ясно изразено централно ядро с 

обособени обществени пространства за културно масови дейности – търговски, социални 

и др. Териториите с подобна структура на уличната мрежа са характерни най-вече за части 

от населеното място представляващи първоначалните ядра около които са възникнали 

селищата. Обикновено това е и частта от селището с най-равен терен, където е обособено 

и площадното пространство (фиг. 4). 

 

[1]  
 

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 4. Свободна улична мрежа с „елементи на радиалнa” 

и „правоъгълно-диагонална”, с. Падина, общ. Ардино [13] 

 

Тази разновидност на свободната улична мрежа е забелязана основно в селищни 

структури с компактна форма, където първоначалното селищно ядро е запазило мястото 

си в условно геометричният център на селото. В повечето случаи основните направления 

на „радиусите” са улици от по висок клас и с по-значима функция в сравнение с 

останалите в границите на селището и представляват основни връзки с други селища или 

земеделски територии в извън селищният ландшафт.  

Във втория случай поради често срещащата се в планинските селища некомпактна 

структура (разчленена), тези „лъчи” представляват и основните връзки с отделните части 

на селището.  

Формиралата се по този начин улична мрежа нерядко е в резултат на застрояване на 

териториите в непосредствена близост до пътните връзки на характерните за планинските 

райони селища с разчленена структура. Пресечната точка на тези улици е обикновено 

мястото на „спирка” на междуселищния транспорт или обръщало (последна спирка) ако 

селището е крайно – ”тупиково“ в структурата на селищната мрежа. 

Поради сложния терен, късите разстояния между уличните кръстовища и 

„начупените” връзки между тях често радиалната мрежа не може да се възприеме като 

такава. 
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4.3. Свободна улична мрежа с „елементи на правоъгълно-диагонална”. 

Улична мрежа с изцяло правоъгълно-диагонална конфигурация в съществуващи 

селища в планинските райони не се среща. Този подтип улична мрежа в планинските 

райони е характерен основно за развиващите се села. Уличната мрежа от този тип е в 

конфликт с особеностите на релефа [5]. Чрез възможностите за избор на територия (с 

равнинен релеф) за застрояване към момента се създават и по-добри условия за 

провеждане на такава уличната мрежа. (фиг.5) 

 

  

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 5. Свободна улична мрежа с „елементи на правоъгълно-диагонална” 

с. Боголин, общ. Сатовча [13] 

 

Свободното застрояване макар и често в маломерни имоти е позволило и развитието 

на пътната мрежа в някои случаи да бъде със сравнително правилна геометрия, като това 

са предимно местата с малък наклон на терена. 

Улици с подобен тип конфигурация е възможен най-вече при селищата разположени 

в широки долинни територии, където се намират и по-голяма част от земеделските терени 

в границите на селото или на техните землища. Територии, запазвани като плодородни и 

удобни за обработване в миналото, понастоящем са ресурс за строителни дейности. 

Настоящите и бившите терени за земеделие разположени в равните части на селищата 

създават условия за застрояване и трасиране на улици с правоъгълно-диагонална 

структура. Елементи на правоъгълно-диагонална мрежа се наблюдава и при селищна с 

разположена пътна мрежа по хоризонталите. Разполагането на застрояването по 

хоризонталите създава предпоставки за формиране на правоъгълно-диагонална мрежа, 

когато денивелацията между условно успоредните улици позволява това.  

В резултат на ситуиране на уличната мрежа по хоризонталите на терена се формира 

мрежа тип правоъгълно-диагонална, но в повечето случаи връзките между хоризонталите 

са с наклони не отговарящи на съвременните норми за проектиране, но подходящи за 

движение на пешеходци и товарни животни.  
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В планинските терени трасетата на улиците често се „движат” по хоризонталите като 

са свързани с диагонални връзки между тях. Перпендикулярни връзки са налични в 

териториите с „полегат” терен, като при стръмни терени се наблюдават по-рядко. 

Налични са развиващи се селища с улични мрежи при които ясно се вижда „старата” 

и новата част на селището (фиг.6). Новоусвоените територии представляват бивши 

земеделски земи, които са вкарани в регулационните граници на селището и към момента 

се застрояват или подлежат на застрояване. Това са сравнително равни терени и при тях 

възможноста да се реализира правоъгълна мрежа е сравнително подходящо.  

 

 
 

а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 6. Свободна улична мрежа комбинация от други типове мрежи 

с. Триград, общ. Девин [13] 

 

Изследването показва, че в много от случаите възможността за прокарване на улица 

през определен терен когато релефът позволява това, създава условия за подобряване и 

разрастване на тази част от селището чрез реализиране на определени строителни 

дейности.  

Линеарната структура на селищата формирала се предимно по протежението на 

главна транспортна артерия или река, създава предпоставки за развитие на „подредени” 

селищни структури и правилна улична мрежа.  

Проектирането на пътните трасета по хоризонталите (фиг.7) създава предпоставки за 

формиране на много равни улици и много стръмни връзки между тях, което създава 

проблеми с водоотичането при интензивен валеж. Безспорен е факта, че изграждането на 

пътната мрежа в селата и извън селищната територия е част от естествената антропогенна 

динамика на ландшафта. Въпреки това задължение на всички участници в процесите на 

изграждане е да се търсят възможности за запазване колкото е възможно структурата на 

релефа когато геоложката основа позволява това [1] и като цяло на ландшафта за да бъде 

постигната всестранна устойчивост на териториите.  
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а) топография на територията б) ортофото снимка 

Фигура 7. Улична мрежа разположена основно по хоризонтала 

с. Баните, общ. Баните[13] 

 

ИЗВОДИ 

1. Уличната мрежа в обследваните територии е изключително разнообразна и със 

сложни характеристики. Не е забелязано село с улична мрежа която изцяло може да 

се отнесе към някои от възприетите основни схеми на уличните мрежи.  

2. В планинските райони на разглежданата територия уличните мрежи са от смесен 

тип с преобладаване на някоя от основните схеми. Към периферията на селищата 

уличната мрежа приема правилна геометрия поради разрастването им и усвояване 

на територии предназначени по-рано за земеделски нужди. 

3. В миналото поради трудоемкото прокарване на улици до известна степен са се 

съхранили визуалните характеристики на ландшафта. Изграждането на улична 

мрежа отговяряща на съвременните изисквания в планинските райони налага 

сериозна намеса в терена – изкопи, насипи, подпорни стени и др.. По настоящем 

във връзка с изпълнение на условията за изграждане на комуникационно-

транспортните системи според съвременните изисквания от една страна и от друга 

- възможностите на строителния прогрес нарушенията от прокарването на нови 

улици са значителни, а понякога и необратими.  

4. През последните години при провеждане на дейности за подобряване на уличната 

мрежа в планинските селища бяха унищожени множество калдъръмени улици, 

въпреки естетическата и най-вече функционалната им характеристика и факта, че 

те предоставят по-големи възможности за движение в стръмните участъци в 

сравнение с много улици изградени със съвременни материали.  
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