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Abstract: 

Landscape architectural planning is widely used in the design and operation of transport 

infrastructure. The elements of "green" architecture are constantly evolving and their introduction 

contributes to increasing the functionality and safety of roads and railways. The publication 

presents a number of sample solutions that illustrate the links between the two areas. These are: 

road dividers, "green" trams, noise barriers, part of the measures from biodiversity conservation 

in the transport infrastructure (crossing facilities) and other. The examples listed in the article 

show as to which of the mandatory functional parts in investment projects can be implemented 

with "green" planning. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Реализирането на стратегиите за „зелена“ транспортна инфраструктура минава през 

въвеждане на практики, които в дългосрочен план да подпомагат и подобряват опазването 

на природата и биоразнообразието, намаляването на въглеродния отпечатък в транспортния 

сектор, поддържането на екологична кохерентност в ландшафта. 

Такива са елементи в рамките, на които се интегрира растителност, която освен 

екологичен принос, осигурява повишено естетично вписване на пътната и железопътна 

мрежи в и извън населените места. Правилният подбор на „зелени“ практики в рамките на 

функционалните елементи на транспортниата инфраструктура, може да оптимизира 

експлоатацията й и да повиши нивото на трафик безопасност. 
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2. ОСНОВИ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

Комуникационно-транспортното озеленяване се основава на принципи, които задават 

рамката, кои елементи на транспортни трасета позволяват вграждане на хоризонтални и 

вертикални растителни системи. Тези правила са разнообразни и се съобразяват за случаите 

на населените и извън населените места. 

При комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии зелената 

инфраструктура трябва да е част от комплексна транспортна задача, в чието решаване 

участват специалисти по проектиране на транспортните трасета, по пътна безопасност, по 

градоустройство и градско ландшафтно планиране, ВиК инженери и други. Екипите от 

тесни специалисти в инвестиционния процес трябва да търсят проектни решения, при които 

да се постигат някои по-важни цели като: 

• Проектираната „зелена“ транспортна инфраструктура да е част от цялата 

комуникационно-транспортна система за урбанизираната територия, респективно да 

е носител на високи параметри на пътна безопасност.  

• Заложените параметри на „зелената“ инфраструктура да са в синергия с останалите 

градски компоненти, за да се гарантира съвместната им функционалност при 

следваните принципи на устойчивото развитие. 

• Избраните параметри на „зелената“ транспортна инфраструктура да спомагат за 

опазване на природните ресурси и местното биоразнообразие. 

• Избраните елементи на „зелената“ транспортна инфраструктура да са естетична и 

функционална част в общата структура на зелените градски системи. 

 

3. ПРОСТРАНСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ НА УЛИЧНОТО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  

3.1. Обща информация за уличното озеленяване - типизирани напречни профили 

За пространственото планиране в транспортно-комуникационната инфраструктура на 

населените места е от голямо значение дървесната растителност покрай уличната мрежа. 

Това е нормативно заложено в Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на 

комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии [1] – фиг. 1. 

(а)  

(б) 

Фигура 1. Типизиран напречен профил на градска магистрала II клас  

(а) с локални платна (б) без локални платна [1] 
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3.2. Предимства и недостатъци  

Предимствата, които могат се очакват при коректно пространствено планиране са: 

• Видово обогатяване и повишаване на гъстотата на зелените площи в населените 

места. 

• Принос към балансирането на средно годишните температури в градовете. 

• Подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез абсорбация на фини 

прахови частици и на газообразните замърсители от листната маса. 

• Редуциране на нивата на шумово замърсяване – частичен принос към търсения 

акустичен ефект. 

• Водопоглъщане на повърхностните води и респективно допринасяне за 

поддържане на хидроложкия режим на почвените състави под растителността. 

• Естетически и психофизичеси ползи – засенчване при пешеходното движение, по-

добра ландшафтна архитектурна среда, с която се въздейства в околното 

простронство и други. 

• Поддържаща роля за местното видово биооразнообразие. 

• Обемна пространствена бариера между пътното платно и тротоарната част. 

Обществените и екологични ползи от засаждането на дървета в тротоарните зони 

може да не бъдат достигнати, ако се направи неправилен подбор на растителността и 

ландшафното й планиране.  

Някои по-важни недостатъци са: 

• Видовете с плитка и развита хоризонтално коренова система могат да повредят или 

разрушат настилките на улиците и тротоарите – фиг. 2. 

. 

   

Фигура 2. Разрушени тротоарни настилки от плитко преминаваща развита коренова 

система в гр. Добрич и гр. Асеновград [2, 3] 

• Обемни дървесни видове може да оставят под 1,5 m светла пешеходна част на 

тротоарите. Изискване, залегнало в [1], чието нарушаване прави пешеходната 

площ неподходяща за разминаване, особено при хора с намалена подвижност и 

детски колички.  
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• Част от растителните видове през времето на цъфтеж отделят значително 

количество полени, които са съществен алерген в околната среда. 

• При несъобразени екологични изисквания към биоразнообразието може да се 

предвидят несъщински видове за региона, които да се окажат агресивни към 

същинските такива или да се окажат гостоприемник на такива. Някои избрани 

видове може да се окажат податливи на болести и вредители. 

• Често наблюдаван технологичен проблем при ремонт на тротоари с 

асфалтобетонни настилки е неправилно изпълнение на същите, в резултат на 

което се „асфалтират“ дърветата, които са засадени по тях [4] 

3.3. Препоръки при избора на дървесните видове  

За да се избегнат слабости на решенията при озеленяването трябва да се вземат 

предвид съчетаването на редица фактори, които предопределят степента на приложимост 

на един или друг растителен вид. 

За всички територии, предмет на озеленителни проекти, първите елементи, които се 

отчитат, са теренните особености, видът на почвата, количеството слънчева радиация. 

В градовете трябва да се залага на видове, които да издържат или са с по-висока 

приспособяемост към антропогенното влияние на спецификата на околната среда (особено 

важно за оцеляване на фиданките), респективно са лесни за поддръжка в дългосрочен план.  

Подходящи са бързорастящи видове, които в добра степен абсорбират вредните газове 

и при цъфтежа са с по-ограничено алергизиращо въздействие на полените им. 

Екологичните промени също се оказват важно предпоставка при избора или замяната 

на едни видове с други. Някои традиционни за двадесети век по-северолюбиви дървесни 

видове вече проявяват повишената си чувствителност към замърсяванията (прах, тежки 

метали, други канцерогени от транспорта), към общото атмосферно затопляне и към 

локалното пренагряване на тротоарните площи.  

Промяната на климата в урбанизираните зони осигурява по-гостоприемна среда за 

агресиращите популации от вредители. Наличието на агресиращи вредители, които трудно 

могат да бъдат третирани и, за някои растителни видове, се оказва определяща причина, да 

бъдат отхвърлени. Пример за такъв проблем има при разновидност на конския кестен, който 

е атакуван от кестеновия листоминиращ молец във всички български градове. 

Важни изисквания, които повлияват избора на видове и разположението им в рамките 

на ситемата на градските транспортни комуникации:  

• короните на дърветата трябва да са от типове, които не застрашават 

непрекъснатостта на трафика и безопасността на движението, включително при 

резитбена поддръжка (стълбове на улично осветление, контактна мрежа и други);  

  

Фигура 3. Местоположение на уличните дървета спрямо вертикални съобщителни табели 

и стълбове на контактна мрежа [5] 
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• високостеблената растителност в урбанизираните територии трябва да е от 

студоустойчиви, устойчиви на засушаване и светлолюбиви видове; 

• прорастването на разклоненията да се контролира в зоните на пътни знаци [7], 

улично осветление, огради, информационни табели и други; 

• кореновата система трябва да е от тип „плитка“, в противен случай, може да засегне 

комуникационни структури на подземния кадастър, улична водопроводна мрежа, 

подземни части на сгради и други. В съвременното ландшафтно проектиране се 

прилагат вариантни решения на единични стопери или комплексни буфери за 

насочване на кореновите системи във вертикална посока [8, 9, 10]. 

Поддръжка - смяна на старите дървесни видове, защото представляват опасност, 

премахване на издънки, планова подрязване на клоните и други.  

Подходящи видове за ново засаждане за българските градове са кълбовидната акация, 

амброво дърво, явор „кълбовиден“ и други.  

 

4. „ЗЕЛЕНИ“ ЕЛЕМЕНТИ НА КОМУНИКАЦИОННО-ТРАНСПОРТНАТА 

СИСТЕМА НА УРБАНИЗИРАНИТЕ ТЕРИТОРИИ 

4.1. Обща информация за пътни маркировка, разделители и направляващи острови 

Пътната маркировка се състои от надлъжни и напречни маркировъчни линии, стрелки, 

текст и други символи върху пътното платно и пътните съоръжения, съгласно определеното 

в [6]. Тя се изпълнява от продукти като течна фазова боя, спрей бои, термопластични 

материали, втвърдяващи се на студено материали, пътни обемни ограничители на скоростта 

(тип кабари) и др. материали. Основното й предназначение е: 

• създаване на организация на движението по пътищата чрез разделяне на платното 

за движение на пътни ленти;  

• обозначаване на пътни съоръжения;  

• информиране на участниците в движението - за направлението на пътя, за 

разрешените посоки за движение, за вход/изход  на населени места и други обекти, 

както и за други необходими указания и препоръки към трафика. 

Разделителите и направляващите острови се изпълняват, за да допълнят 

хоризонталната маркировка при организацията на движението в и извън населените места.  

И двата вида елементи може да са обозначени като зони забранени за движение на 

МПС с хоризонтална маркировка [6] или да са обемни пространства, затворени с граничен 

бордюр, както й комбинация между двете (фиг. 4).  

 

Фигура 4. Съчетаване на хоризонтална маркировка с обемна зелена зона при оформянето 

на отклоняващ остров на РПМ на България. [11] 
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Основната задача на линейните разделители е да служат за обемна бариера между 

платната за движение на улиците и пътищата от републиканската пътна мрежа и да разделят 

типовите движение, като гарантират безопасността на всички участници в него.  

Островите разделят движението на транспортните потоци по посоки в зоните за 

престрояване и изчакване на уличните кръстовища и допринасят за намаляване на 

конфликтните точки. Като остров с максимален принос за безконфликтност се счита 

централният при кръговите кръстовища, чрез който се организира движението в самото 

кръстовище. При съвременното проектиране на кръгови кръстовища, той приоритетно се 

залага като обемно изпълняван елемент в рамките на инвестиционния проект (фиг. 5). 

  

Фигура 5. Кръгови кръстовища в гр. Габрово – цветната архитектура на островите е 

съобразена с редица елементи на околното пространство [12] 

4.2. Интегриране на „зелени“ зони в рамките на площта на обемните разделители и 

острови в урбанизираните територии 

Когато площта на зоните, с които се организира разделянето на движението, 

позволява разделителите и островите, да се озеленят, те стават важна компонента от 

съвременното планиране на градската „зелена“ инфраструктура. 

И при двата типа пътно-транспортни елементи е подходяща растителност за 

фигурално композиционно зацветяване. Тя може да включва ниски храсти, сортове от 

сезонни цветя, декоративни треви и други. 

Основният вегетативен елемент и базов фон за всички растителни пространства с 

хоризонтална ориентация е тревното покритие, но допълването им с цъфтящи видове и 

формирането на цветово композиционно решение, би повишило естетическото 

пространствено вписване.  

Така с прилагане на принципите на ландшафтното планиране за озеленяване и/или 

зацветяване тези елементи могат да се проектират в прекрасни компоненти на общата 

функционална градска система – фиг. 6.  

  

Фигура 6. Елементи на уличното проектиране – озеленени обемни направляващ и 

централен остров на кръгово кръстовище в гр. Пловдив. [13 22] 
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Надлъжните „зелени“ разделители на движението може да включват и храстовидни и 

/ или дървесни растителни видове в зависимост от широчинните габарити и носителите на 

типа движение, което разделят (улично пътно платно, велоалея, пешеходна зона) – фиг. 7, 

8. При избора на растителни видове основни се явяват изискванията, които се залагат за 

гарантиране на видимост и пътната безопасност.  

   

Фигура 7. Надлъжна разделяща зона с улични дървета в САЩ и тревни надлъжни 

разделители между пешеходно, велосипедно и автомобилно движение в Русия. [14, 15] 

  

Фигура 8. Надлъжен „зелен“ разделител между велоалея и улично платно и между 

велолента и тротоар. [21, 22] 

Силният визуален ефект на тези композиции налага, те да бъдат интегрален елемент 

от устойчивото развитие на съвременната урбанизирана среда. Към днешна дата има 

натрупани редица добри примери, които може да се дефинират като мини паркове или мини 

градини с висока хомогенност с останалите зелени хоризонтални системи.Освен това 

правилният подбор на видове ще повиши ролята им на буфери срещу прах, шум и топлина 

и ще ги направи участъци, чрез които се абсорбират дъждовните количества на 

повърхностния отток от пътните покрития. Последното при платната за движение на МПС 

може да се включи като превенция за случаите на аквапланинг. 

Подходяща растителност в зависимост от функцията- розови храсти, тревни смески, 

жив плет, издържащ на многократни резитби (кипариси, птиче грозде, хибискус и др.), и 

други. 

Вариант на обемните надлъжни разделители са саксии с цветя. Последното е добро 

решение при новопроектирани велосипедни или пешеходни трасета в рамките на вече 

съществуващата инфраструктура, при които се цели поставянето на „зелена“ обемна 

бариера между различните участници в движението, без разрушаване на наличните 

настилки. 
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5. ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПО-УСТОЙЧИВА ГРАДСКА СРЕДА В УСЛОВИЯТА НА 

НАРАСТВАЩИ ПОТРЕБНОСТИ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

5.1. Локални политики за намаляване на ефекта на „градския топлинен остров“. 

В мега градовете с над 1 милион души население температурата може да се повиши 

“изкуствено“ с повече от 10°C. Това се дължи на наличието на “градския топлинен островен 

ефект”. Той възниква, защото тъмните покриви  и фасади на сградите, черният асфалт и 

бетонните настилки концентрират топлина от слънчевото нагряване. В резултат 

акумулираната топлина от сградната и уличната инфраструктури през деня, се освобождава 

в околната среда през нощта, което повишава температурата на въздуха. Същевременно 

силно нагретите покрития на улиците и троторите, създават значителен дискомфорт през 

летните месеци на годината. 

Локалните участъци със зелени системи подобряват тези неблагоприятни ефекти. 

Растителността предпазва почвата и от абсорбиране на слънчевата радиация. 

Същевременно е с нисък потенциал за задържане на топлина спрямо бетона и асфалта, и е 

подходящо решение за подобряване на локалното поглъщане/отдаване на топлина. 

5.2. Пространственото планиране при създаването на зелена инфраструктура – чрез 

„зелен“ градски релсов път 

В Европа за много градове трамвайната релсова инфраструктура е и зелено 

пространство в градския дизайн. Такива са Барселона, Амстердам, Франкфурт, Сент-Етиен 

и Страсбург и други.  

„Зелените“ трамвайни линии са вариант на локални мерки срещу абсорбацията на 

топлина. Допълнително се наблюдават и следните положителни ефекти: 

• Намаляване на температурното нагряване на релсите - през летния период 

температурата на стоманеното релсово трасе може да надхвърли 60о при директна 

слънчева радиация. Това предизвиква топлинна деформация на релсите и създава 

потенциална опасност за непрекъснатостта на трафика и безопасността на 

движение. 

• Намаляване на нивата на структурен шум от релсовия път . Това се дължи основно 

на конструкцията на релсовия път, която се изпълнява при този тип трамвайни 

линии – фиг. 9 [16], въпреки че ползите от растителността като шумоизолатор не 

са драстични. Но дори и частичното абсорбиране на шума от релсовия транспорт е 

плюс за централните райони на градовете. 

 
(а) Система ATD-G – Варианти с ниска, смесена и висока растителна покривка 

  
(б) Система RHEDA CITY 

Фигура 9. Системи ATD-G и RHEDA CITY безбаластови релсови пътища [16] 
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• Намаляването на отразената топлина във въздуха над тях подобрява микроклимата 

на трамвайните спирки през летните месеци и подпомага решаването на проблема 

им с „градския топлинен остров“. 

• При правилен подбор на цялостната конструктивна система на „зеления“ градски 

релсов път, от релсовото трасе, през растителните видове, до почвената основа за 

тях, в дългосрочен план се намаляват разходите за поддръжка. В голяма част от 

трасетата, климатът налага нуждата от вграждане на допълнителни поливни 

системи за затревените пояси покрай релсовия път (фиг. 10 [17]), но въпреки това 

ползите превишават хидромелиоративното допълнение към проекта. При 

търсенето на решение може да се избере и вариант на френска фирма, с който да се 

смени чувствителното на засушаване стандартно покритие от тип „навита кнопка“, 

със значително по-непретенциозен вид растителна покривка (i.D.SEDUM - фиг. 11) 

[18].  

  

Фигура 10. Автоматични напоителни системи за „зелено“ трамвайно трасе - Франция [17] 

  

Фигура 11. Устойчиво на засушаване тревно покритие за „зелен“ трамвай в гр. Le Mans – 

Франция [18] 

• Естетически и психофизически ефекти в градската среда –фиг. 12 [19, 20]. 

  

Фигура 11. Естетичната страна на „зелените“ трамвайни трасета [19, 20] 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Развитието на комуникационно-транспортното озеленяване прави връзката между 

зелените системи и транспортната инфраструктура. То предоставя концепции как 

предимствата на ландшафтното архитектурно планиране да се съчетават с елементи на 

комуникационно-транспортните системи в урбанизираните територии и с тези от 

националните транспортни мрежи. 
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