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Abstract: 
Global urbanization is a growing problem in modern society due to a number of reasons such as 
the increasing consumption of resources and infrastructure, and in particular transport. This 
leads to the destruction of significant parts of the environment and depletion of natural 
resources. The consequences of the loss of biotic and abiotic components violate the principles 
of "sustainable development" and directly influence the direction of change in the micro- and 
macro-climate, especially in urban areas, which affects a large part of their population. The 
counteraction of the negative effects and the development of a sustainable environment in the 
urbanized territories goes through methods of integrating transport and communication 
landscaping in the transport infrastructure. Elements such as "green" noise barriers and tram 
routes, appropriate street landscaping and others, in the design of which the principles of 
landscape planning are applied, should be part of the solutions to the established environmental 
problems in the settlements. 

Keywords: 
landscape planning, transport infrastructure, urban areas, sustainable development, ecology 
 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Зелената инфраструктура в населените места е част от комплексна транспортна 

задача, в чието решаване участват специалисти по транспортно строителство, по 
градоустройство и градско ландшафтно планиране, ВиК и други. 
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В големите градове зелените системи включват хоризонтални и вертикални 

елементи. По‐важните от тях, които обслужват транспортните участъци са зелени 
островни пространства (елементи на хоризонталната маркировка, кръгове на кръстовища, 
разделители, зелени трамвайни линии, буфериращи разделители между трасета с различен 
тип движение и други), зелени шумозащитни прегради и други. 

Добрите решения повишават устойчивостта на градовете в условията на нарастващо 
градско население. 

2. „ЗЕЛЕНИ“ ШУМОЗАЩИТНИ ПРЕГРАДИ 

Шумът в околната среда, причинен от транспорта, е един от главните екологични 
проблеми в населените места. Измервания на шума потвърждават трайно запазване на 
неблагоприятната акустична обстановка в урбанизираната среда, като шумовото 
замърсяване от транспортните средства представлява около 80-85% от общия шум, който 
се реализира. Степента на излъчен транспортен шум е пряко свързана с влошеното 
състояние на инфраструктурата, застаряващия състав на трафика, неефективната 
организация на движението, слабости в градоустройственото планиране и липсата на 
мероприятия за редуциране на шума [1]. 

Намаляване на шумовото замърсяване може да се постигне чрез редица мерки, като 
тези с по-голяма приложение в населените места са: ограничаване на скоростта и трафика, 
провеждане на трафика по обходни маршрути, подновяване на състава, увеличаване на 
разстоянието между източниците на шум и приемниците (в периферията на 
урбанизираните територии), изпълнение на шумозащитни бариери, комбинации от 
посочените. [1, 2]. 

2.1. Елементи на инженерна част 
В съвременното строителство все повече се търси използването на екологични и 

рециклируеми материали и растителност при изграждането на различни съоръжения. 
Шумозащитните прегради не правят изключение. Те условно могат да се разделят на 
няколко основни вида: „зелени пояси“, био прегради, eко шумозащитни стени и зелени 
шумозащитни стени, като се срещат и смесени варианти [3] (примерно за по-добър 
акустичен резултат са възможни комбинации между земни насипи и шумозащитни 
съоръжения). 

• „Зелени пояси“ се изпълняват основно по протежението на пътни артерии, 
следователно в урбанизираните територии се срещат в покрайнините, където граничат с 
неурбанизирани територии. Акустичният ефект на тези прегради е в доста широки 
граници – от 3-4 dB (А) до 15 dB (А), като зависи от видовете растителност и други 
показатели. Обикновено се прилага комбинация от храстовидна и дървовидна 
растителност.  

• Био преградите са тези шумозащитни съоръжения с носещи конструкции от 
различни материали, които оформят обособени зони под формата на саксии.  

• Еко шумозащитни стени са шумозащитни стени от материали с екологична 
себестойност, които стандартно не се съчетават с растителни видове. Възможни са както 
самостоятелно от дървени елементи така и тип „сандвич“ с външни слоеве от дървени или 
върбови прътови скари и други подобни, и сърцевина от шумопоглъщащ материал 
(стъклена вата, каменна вата и други) [4]. 

• „Зелените“ шумозащитни стени представляват външен покривен слой от 
растения върху носеща конструкция, по която да се задържат. Основните части на една 
такава стена са фундаменти, надземна конструкция и изолационни пана.  

Конструкциите са разннообразни по форма и материал. Най-често прилаганите 
решения са панели между стоманени носещи колони. Това решение прави 
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шумозащитните стени леки, лесни и бързи за изпълнение. Изолационните панели се 
състоят от няколко слоя, като отвън се разполагат растенията. Под тях е необходимо и от 
двете страни да има носещ елемент, обикновено се прилагат метални мрежи. 
Вътрешността е от естествен материал. Използват се каменна или минерална вата, 
кокосови влакна, пръст или компост. Този пълнеж осигурява звукоизолационната 
способност на стената, а във вариантите с почва е и хранителна среда за растенията. 
Растенията могат да са насадени в самото конструкция на защитния панел, 
непосредствено пред него, като се „катерят“ по шумозащитната стена или самият панел да 
е съвкупност от мини саксии в обща система [4, 5, 23]. 

2.2. Ландшафтна структура 
При зелените пояси е важно да се отчете кореновата система и стъблата на 

дървесните видове. Ако се предвиждат видове с повърхностна коренова система, има риск 
от ветровали и снеговали, а при дървесни видове с крехка дървесина може да има риск от 
пречупване на дървото отново вследствие на климатични фактори. 

При този тип шумозащитни прегради шумозащитният ефект зависи от размерите, 
гъстотата, ширината и вида на растителността.  

Видовете, които се предвиждат за био прегради и зелени шумозащитни стени, трябва 
задължително да бъдат устойчиви на атмосферно замърсяване и на сравнително високи 
температури. Важно е да се отчетат климатичните условия на конкретното населено 
място. За по-добър шумозащитен ефект е препоръчително да имат плътни листа и да 
правят гъста листна маса. Могат да се използват видове от таблица 1 и други видове с 
подобни характеристики. 

Таблица 1. Растителни видове подходящи за ландшафтни структури 
 в урбанизирани територии 

Популярно 
име 

Латинско 
име 

Височина Предимства Недостатъци 
Насекоми-
Птици 

Японски и 
фортунов 
чашкодрян 

Euonymus 
japonica, E. 

fortunei 

Храсти 
до 5-6 m 

Понасят градски 
условия, японския 

понася ниски 
температури 

  

Златен дъжд Laburnum 
vulgare 

Храст/дърво 
 до 5-9 m 

Понася замърсен и 
сух въздух 

Частично измръзва 
при ниски 

температури 
 

Лечебна 
лавровишна 

Laurocerasus 
officinalis 

Храст/дърво 
 до 2-4 m 

 
Изисква по-мек и 
влажен климат 

Има 
плодчета 

Обикновено 
птиче грозде 

Ligustrum 
vulgare, L. 
ovalifolium 

Храст 
 до 3-5 m 

Издържа на 
изсушаване 

  

Теснолистна 
миризлива 

върба 

Eleagnus 
angustifolia 

Храст/дърво 
 до 10 m 

Силно сухоустойчив, 
невзискателен към 

почви 
  

Обикновен и 
унгарски 
люляк 

Syringa 
vulgaris, S. 

josikaea 

Храст/дърво 
 до 5 m /3 m 

Сухоустойчиви, 
понасят градски 

условия 

Обикн. люляк 
образува издънки 

 

Хартиено 
дърво 

Broussonetia 
papyrifera 

Дърво 
 до 16 m 

Сухоустойчив, 
понася градски 

условия, топлолюбив 

Страда от есенни и 
пролетни студове 

 

Обикновена 
маклура 

Maclura 
aurantiaca 

Дърво 
 до 20 m 

Невзискателен към 
почви, издържа 

зимни температури, 
понася градски 

условия 

  

Тунбергов 
кисел трън 

Berberis 
thunbergii 

Листопаден 
храст  

до 1,5 m 

Издържа на замърсен 
въздух, издържа 

засушаване 
 

Има 
плодчета 

265



 XII International Scientific Conference 
„Civil Engineering Design and Construction“ , Sept. 08-10, 2022, Varna, Bulgaria 

 

Дамеров 
котонеастър 

Cotoneaster 
dammeri 

Нисък 
вечнозелен 

храст 
  

Има 
плодчета 

Остролистен 
джел 

Ilex 
aquifolium 

Вечнозелен 
храст до 10 m 

Влаголюбив вид, 
понася варовик 

 
Има 

плодчета 

Червена 
пираканта 

Pyracantha 
coccinea 

Вечнозелен 
храст до 4 m 

Сухоустойчив и 
невзискателен вид 

 
Има 

плодчета 

Едър 
зимзелен 

Vinca major 
Вечнозелено 
полухрастче 
до 60 cm 

Добре понася 
засушавания 

  

 

2.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
При зелените шумозащитни стени, при които растенията растат отгоре надолу, е 

добре да се предвиди праг, отклоняващ или спиращ растежа на растението поради 
големият трафик в урбанизираните среди и голямото прахоотлагане. В случай на 
проектиране на стени, при които използваната растителност е в ролята на повърхностен 
пласт, трябва да се отчита устойчивостта на видовете при високи концентрации на 
изгорели газове, както и дали видовете спадат към клас вечнозелени, за да се прецени 
какъв процент от листната си маса губят през есенно-зимния сезон.  

Вечнозелените видове запазват листната си маса през цялата година, но това ги 
прави по-уязвими на праховите агенти, които се отлагат по листната им маса и да обменят 
природен газ (дишане) [6]. Листопадните видове имат предимство в това, че сменят 
листата си, като това ги прави по-устойчиви [6]. 

В урбанизираните територии трябва да се има предвид сезоните на цъфтеж и 
съхнене на растителните видове като източник на алергени, както и това какви насекоми 
привлича, а при плододаващи растителни видове с ясно забележими плодове и 
привличането на птици. 

От гледна точка на това, че „зелените“ шумозащитни прегради спадат към групата 
на пътните принадлежности, местоположението, геометрията и растителното покритие 
трябва да гарантират изискванията за видимост. Това може да наложи контрол на растежа 
на растителността чрез подрязване, или да се предвиждат компактни декоративни форми, 
които няма да се разрастват повече от характерния им хабитус. Подходящи за тази цел са 
стелещите се листно-декоративни растения.  

По отношение на местоположението на почвения пласт и това как ще са 
разположени растенията, има няколко варианта [1, 4, 5, 23]: 

• почвеният пласт да е в основата на конструкцията, съответно растенията да 
бъдат катерливи, което предполага по-забавен растеж и оформяне на покритието, но е 
лесно от конструктивна гледна точка; 

• почвеният слой да бъде пълнежен в екрана на шумозащитната стена, или да е 
съставен от саксийни системи под ъгъл – този начин е най-сложен за изпълнение и 
развитие на покритието; 

• почвеният пласт да се намира в зоната на горния край на шумозащитната стена - 
тук растителността пада по нея каскадно – това е най-лесният за изпълнение начин на 
покритието от гледна точка на развитие на растителността; 

2.4. Предимства и недостатъци 
Предимствата на разновидностите на зелените шумозащитни стени могат да бъдат 

разглеждани в няколко посоки: 
• Повишена естетическата стойност, която придава растителността в населените 

места. Покритието, може да смекчи суровия вид на съоръженията като ги направи по-
малко натрапчиви и ще улесни вписването им. [1, 4, 5, 6]  
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• Екологична - повече вертикални зелени площи, които се включват във 

въглеродния обмен, абсорбират прах и поддържат биоразнообразието.  
При био преградите се наблюдават някои основни проблеми:  
• Геометрична – имат сравнително по-големи размери и площ, която заемат; 
• Естетична гледна точка – на места създават затворен тунелен ефект (по 

тротоарни зони), който може да ги направи неприемливи; 
• Необходимост от редовна поддръжка по време на експлоатацията – основни 

грижи за растенията  поливане, торене, подмяна и други. 

3. ЕРОЗИОНЕН КОНТРОЛ 

3.1. Елементи на инженерна част 
Ерозията е комплексен процес, свързан с разрушаването на земната повърхност 

вследствие на генетични, геоморфологични, климатични и антропогенни фактори. 
Основни фактори се явяват дъждовни, повърхностно течащи и транспортиращи седименти 
води, вятър, обработка на почвата, вълни, глетчери и други. Изразява се в три действия – 
отделяне на почвата, движение и отлагане. Ерозията е сериозен проблем, който, както 
засяга управлението на селското стопанство и природната среда и нейното наследство, 
така и има сериозна роля в инфраструктурата на урбанизираните територии. 

При определени условия ерозията може да се окаже значителен проблем в 
урбанизираните територии (пример -  в подготовката за строителство често се отстранява 
всякаква съществуваща растителност, което подпомага значително на ерозията, 
вторичното уплътняване на почвите, както и на други деградационни процеси) [18]. 

В градска среда решенията, които трябва да се взимат за борба с ерозионните 
процеси обикновено са свързани с укрепването на откоси. Съществуват обаче и други 
рискове за градската инфраструктура. Такива са:  

• седиментацията на водните пътища, водещи до щети върху пътища, жилища и 
други елементи на инфраструктурата; 

• еутрофикация на водните обекти; 
• риск от наводнения в обхвата на (не)урбанизирани територии [7], [8], [9], [10]  
Инженерно-техническите мероприятия и съоръжения за борба с ерозията, които се 

използват в практиката, включват мерки, предназначени за безопасно отвеждане на 
повърхностния отток (прегради, оттокоотвеждащи колектори, канавко-тераси, 
водозадържащи канавки, улеи), терасиране на склона с или без растения между стъпките, 
както и противоерозионен контрол с геосинтетични продукти [24].  

Противоерозионен контрол с растителност, чиито корени действат като естествени 
котви за задържане на почвата. В същото време създадената листна маса действа като 
щит, намаляващ енергията на дъждовните капки и предотвратяващ ерозия вследствие на 
ударите им в почвата. Освен това се благоприятства абсорбцията на постъпилата вода от 
валежите и се ограничава повърхностния отток при интензивни валежи [11].  

3.2. Ландшафтна структура 
При избирането на конкретни растителни видове, трябва да се имат предвид няколко 

фактора. На първо място, важно е да се избират видове, издръжливи на градските условия, 
поради емисиите на газове и сравнително високите температури в градовете. Друго от 
важните изисквания към растителността е тя да има стабилна коренова система, която да 
играе закрепваща функция. Най-ефективни са растенията с дълбоки и разклонени 
коренови системи, като по-високата концентрация на влакнести корени (например при 
тревистите видове) спомага за по-здравото задържане на растението в почвата. Корените, 
растящи основно надолу, нямат същия противоерозионен ефект [12-17]. Освен кореновата 
система на растителността, важна е също гъстотата на листната маса, която защитава 
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почвата от дъждовните капки. По подобен начин, гъстотата на растителността като цяло 
играе роля в задържането на повърхностните оттоци [12]. 

За ефективността и улеснението на процесите на засаждане и отглеждане на 
растителни видове се препоръчва да се засаждат бързорастящи многогодишни видове, 
както и такива, чрез техниката „Хидропосев“. 

Най-екологичния и същевременно ефективен метод на ерозионен контрол е 
естествената растителност, следователно, където е възможно се препоръчва да се остави 
естественото затревяване. За останалите случаи могат да се използват видовете, описани в 
таблица 2 и други видове с подобни характеристики. 

 

Таблица 2. Тревисти, храстови и дървесни видове, подходящи за укрепване [19, 20] 

популярно 
име 

латинско 
име 

височина предимства недостатъци 
Насеко-
ми-
птици 

Пасищен 
райграс 

Lolium perenne  
Многогодишен тревист 

вид 
  

Ливадна 
власатка 

Festuca pratensis До 20 cm 
Многогодишен  тревист 

мразоустойчив вид 
  

Червена 
власатка 

Festuca rubra До 70 cm 
Многогодишен  тревист 
вид, непретенциозен 

  

Дамеров 
котонеастър 

Cotoneaster 
dammeri 

Нисък 
вечнозелен 

храст 
  

Има 
плодче-
та 

Червена 
пираканта 

Pyracantha 
coccinea 

Вечнозелен 
храст до 4 m 

Сухоустойчив и 
невзискателен вид 

 
Има 

плодчета 

Дървовиден 
плюскач 

Colutea 
aborescens 

Храст до 3-4 m 
Сухоустойчив, 

невзискателен към 
почви 

  

Тунбергов и 
обикновен 
кисел трън 

Berberis 
thunbergii, B. 

vulgaris 

Листопадни 
храсти до 1,5 m 

Издържат на замърсен 
въздух, издържа 

засушаване 
 

Имат 
плодче-
та 

Обикновен 
бръшлян 

Hedera helix 
Вечнозелен 
стелещ се вид 

Сенкоиздръжлив вид 
Изисква свежи 

почви 
 

Обикновен и 
унгарски люляк 

Syringa vulgaris, 
S. josikaea 

Храст/дърво до 
5 m/3 m 

Сухоустойчиви, понасят 
градски условия 

Обикн. люляк 
образува издънки 

 

Грапава дойция Deutzia scabra 
Листопаден 

храст до 2,5 m 

Сухоустойчив вид, 
невзискателен към 

почви, понася 
замърсяване на въздуха 

  

Калинолистен 
физокарпус 

Physocarpus 
opulifolius 

Листопаден 
храст до 3 m 

Бързорастящ вид, 
сухоустойчив, 
газоустойчив 

  

Обикновена 
смокиня 

Ficus carica До 10-12 m 
Расте на сухи, плитки 

почви 
  

Бяла мура, 
черен бор, 
черна мура 

Pinus peuce,  
Pinus nigra, Pinus 

helreichii 
До 40 m 

Студоустойчиви вид, 
черен бор – 
сухоустойчив 

Черна мура - 
бавнорастяща 

 

Върби Salix sp.  
Бързорастящи, понасят 

заливане 

Някои са 
взискателни към 
почвените условия 

 

Южна 
копривка 

Celtis australis До 15-20 m 
Газоустойчив, устойчив 
на ветрове; може да 
расте по сухи места 

  

 

3.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Наклонът и видът разрушителен процес са често свързани. Съответно при по-големи 

наклони, е по-добре да се използват дървесни и храстовидни видове заради дълбоката им 
коренова система, която задържа земната основа и осигурява вода на много по-дълбоки 
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нива от тревистите видове. За защита от ерозия обаче се предпочитат тревисти видове, тъй 
като те са по-ефективни [12]. 

3.4. Предимства и недостатъци 
Ограничаването на ерозията чрез растителност е положително в няколко посоки: 

Засаждането и прилагането на растителността, особено чрез техниката „Хидропосев“ за 
тревистите видове е бързо и лесно, а ефектът е дългосрочен. Склоновете с декоративна 
растителност имат благоприятен естетически ефект. Откосите са своеобразни зелени 
площи, преработващи вредни емисии, а по повърхността им се отлага част от градския 
прахов фон. Предимство е, че в редица случаи може да се остави естествената 
растителност, което прави поддръжката почти ненужна.  

Като недостатък може да се приеме поддръжката на растителността, когато е нужна 
и подмяна на тревистите и цъфтящите видове. 

4. УЛИЧНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ 

4.1. Елементи на инженерна част [22, 25, 35] 
Местоположението и възможността да се предвиди улично озеленяване е 

нормативно залегнало в Наредба № РД-02-20-2 за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии [25].  

  

Фигура 1. Типизирани напречни профили, базирани на [25, 31] 

Всички дървета, засадени в рамките до 300 cm от улица, тротоар, пешеходна зона 
или площаден елемент, трябва да бъдат разделени с преграда за корените, за да се 
предотвратят щети върху комуникационно –транспортните елементи в населените места. 
Коренната бариера на дървото трябва да бъде монтирана по време на засаждането му. Те 
трябва да бъдат избирани по следните критерии : 

• основен план на уличното дърво; 
• общи изисквания за засаждане; 

4.2. Ландшафтна структура 
Средата, която се осигурява за уличните и изобщо градски растителни видове е 

агресивна спрямо естествената им такава. Най – неблагоприятни са условията за уличните 
дървета. Съществен проблем за тях е силно промененият топлинен режим. Особено 
неблагоприятно е през летния сезон, когато в условията на топлинен градски остров, 
повърхността може да се нагрее до 50 °C, през нощта излъчването на топлина продължава.  

Дървесни видове, които са подходящи за алеи и широки тротоари не трябва да 
растат твърде идиосинкратично. Дърветата трябва да имат растежен модел с високи 
стъбла. Често в зоната на кореновата система наличното пространство е ограничено и 
поради пътната настилка, и трафика, средата за развитие на дърветата е с влошени 
показатели. Затова се избират видове, които понасят (частично) запечатана почва. 

Безплодните или без бодли сортове често се предпочитат по булевардите и улиците. 
Подходящите видове са с еднакво развитие във височина и ширина. Това създава 
привлекателна права зелена линия в тримесечието след засаждането.  
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Основните улични дървесни видове са клен, ясен, дъб и липа (виж таблица 3). Делът 

на овощните дървета е намалял рязко в сравнение с края на миналия век, което може да се 
дължи на застаряването на популацията на овощните дървета и малкия брой 
презасаждания на култивирани плодове покрай пътищата. В допълнение има и рязък спад 
на брезите в селските райони. При тях се регистрират тежки щети от жега и суша. Като 
цяло изменението на климата и свързаното с това увеличаване на екстремните 
метеорологични явления, уличните дървета по-специално в затворените селищни зони са 
изложени на особено силен стрес. 

 

Таблица 3 – Подходящи видове за улично озеленяване [3] 

популярно 
име 

латинско 
име 

височина предимства недостатъци 
насекоми-
птици 

Гръцка ела Abies Cephalonica 25-30 m бавнорастящ вид 
за топлите части 

на страната 
 

Испанска ела Abies Pinsapo 20-25 m бавнорастящ вид 
за топлите части 

на страната 
 

Сръбски смърч Picea Omorica 30 m бавнорастящ вид   
Обикновен 
кипарис 

Cupressus 
Sempervirens 

20-25 m бавнорастящ вид   

Аризонски 
кипарис 

Cupressus Arizonica 20-21 m бавнорастящ вид   

Червена липа Tilia Rubra 40 m бавнорастящ вид 
предизвиква 

алергични реакции 
 

Космат дъб Quercus Pubescens 15 m бавнорастящ вид 
за топлите части 

на страната 
 

Благун Quercus Frainetto 40 m бавнорастящ вид 
за топлите части 

на страната 
 

Цер Quercus Cerris 35 m бавнорастящ вид 
за топлите части 

на страната 
 

Пънар Quercus Coccifera 10 m 
бавнорастящ вид; 

вечнозелен 
за топлите части 

на страната 
 

Каменен дъб Quercus Ilex 25 m 
бавнорастящ вид;  

вечнозелен 
за топлите части 

на страната 
 

Корков дъб Quercus Suber 20 m 
бавнорастящ вид;  

вечнозелен 
за топлите части 

на страната 
 

Паламуд Quercus Macrolepis 20 m 
бавнорастящ вид;  

вечнозелен 
за топлите части 

на страната 
 

Венечен 
филаделфус 

Philadelphus 
Coroharius 

3 m ароматен   

Грапава дойция Deutzia Scabra 1,5-2,5 m    
Дойция грацилис Deutzia Gracilis 1-1,5 m    

Трепетлика Populus Tremula 35 m бързорастящ вид димоустойчив  

Бяла топола Populus Alba 35 m 
бързорастящ вид; 
невзискателен към 

почви 
  

Черна топола Populus Nigra 35 m 
бързорастящ вид; 
невзискателен към 

почви 
  

Китайска Топола Populus Simonii 20 m бързорастящ вид   
Бяла върза Salix ALba 25 m бързорастящ вид   

Орех Juglans Regia 35 m бързорастящ вид   
Черен орех Juglans Nigra 50 m бързорастящ вид   

Пеканов орех Carya Pecan 50 m бързорастящ вид   

Източен чинар Platanus Orientalis 50 m бързорастящ вид 
предпочита 

алувиалните почви 
 

Западен чинар Platanus Ocidentalis 50 m бързорастящ вид 
предпочита 

алувиалните почви 
 

Яворолистен 
чинар 

Platanus Acerifolia 40 m бързорастящ вид   

Червен дъб Quercus Rubra 25 m бързорастящ вид   
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Блатен дъб Quercus Palustris 30 m бързорастящ вид   

Обикновен кисел 
трън 

Berberis Vulgaris 2-3 m    

Тунбергов кисел 
трън 

Berberis Thunbergii 1,5 m    

Ликвидамбър 
Liquidambar 
Styraciflua 

45 m    

Киселица Malus Sylvestris 10-15 m    
Ягодоплодна 

ябълка 
Malus Baccata 5-10 m ароматно е   

Шведски сорбус Sobus Intermedia 10-12 м 
силно 

студоустойчви 
  

Китайска 
фотиния 

Photinia Serrulata до 5 m    

Златисто 
френско грозде 

Ribes Aureum 2-3 m 
невзискателно към 

почви 
  

Червено френско 
грозде 

Ribes Rubrum 1,5-2 m 
невзискателно към 

почви 
  

Сливолистна 
спирея 

Spiraea Prunifolia 2 m 
невзискателно към 

почви 
  

Тунбергова 
спирея 

Spiraea Thunbergii 1,5 m 
невзискателно към 

почви 
  

Остроназъбена 
спиря 

Spiraea x Arguta 1,5-2 m 
невзискателно към 

почви 
  

Средна спирея Spiraea Media 2 m 
невзискателно към 

почви 
  

Японска спирея Spiraea Japonica 1,5 m 
невзискателно към 

почви 
  

Партенуцисус 
Parthenocissus 

Triaispidata 
20-25 m 

невзискателно към 
почви 

  

Теснолистна 
миризлива върба 

Eleagnus Angustifolia до 10 m 
невзискателно към 

почви 
  

Обикновен 
чемшир 

Buxus Sempervirens 6-10 m 
невзискателно към 

почви 
  

 

4.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Да се предвиждат мерки при изпълнение на нови пътни и тротоарни настилки за 

опазване на кореновата система на съществуващото улично озеленяване. Защитната 
коренова преграда да бъде монтирана по време на засаждане да дървесния вид. Да се 
предвиждат видове с ажурна или полуажурна корона, за да не се лишава пространството 
от светлина. Да се разполагат растения със степен на склопеност 0.4 – 0.1 (много малка 
или редина), за да се подчертае оста на движещите се и да се различават алейно/улично 
разположените видове от дървесен масив. 

4.4. Предимства и недостатъци [25, 26, 27, 28, 29] 
По-съществените предимства са: подобряване на температурните условия в градска 

среда и микроклимата. Понижаване на шумовото замърсяване. Повишени възможности за 
поглъщане на вредни емисии, прахови частици, CO2, респективно повече кислород. 
Естетическо въздействие, комфортно засенчване и обогатяване на зелената система на 
урбанизираната територия. Растителните видове се превръщат в местообитание на ценни 
животински видове, поддържащи местното биоразнообразие.  

Важни недостатъци са: Растителните видове са среда за генериране на алергени от 
типа на полените, особено в пролетния сезон. Някои видове отдават неприятна миризма. 
Короните на дърветата закриват елементи на вертикалната сигнализация, светлинните 
сигнали и може да нарушат обхвата на видимост (всички тези елементи са от съществено 
значение за пътната безопасност, особено в зоната на уличните кръстовища). При лош 
подбор или в случаи, когато не са предвидени стопери, е възможно видове с по-мощна 
коренова система да повредят настилките. При тротоари с недостатъчен габарит не може 
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да се предвиди и изпълни улично озеленяване. Основен показател е, че извън обхвата на 
обемните дървесни видове трябва да се гарантира 1,5 m светла пешеходна част на 
тротоарите [25]. 

5. ОЗЕЛЕНЕНИ РАЗДЕЛИТЕЛИ (ОБЕМНА МАРКИРОВКА ЗА НАСОЧВАЩИ И 
РАЗДЕЛЯЩИ ОСТРОВИ) 

5.1. Инженерна част [22, 27] 
Основните цели които изпълнява пътната маркировка са естествено разделяне на 

платната за движение, насочване на движението, обозначаване на пътни съоръжения, 
информиране на участниците в движението и даване на допълнителни указания. Може да 
оформя зони за паркиране, такива с функции на отводняване на улицата, да означава 
елементи на пътна безопасност и други. 

Видовете пътна маркировка са равнинна (плоска), релефна и обемна.  
Обемната маркировка може да бъде изпълнена вместо равнините изображения с боя 

от временни или постоянни елементи, като предмет на публикацията са съчетаните с 
растителност. Зоната на елемента се затваря с обемни бордюри и между тях се насипва 
почва или се поставят кашпи. Обемните бордюри биват няколко вида, които са показани в 
фигура 2. 

   

Фигура 2. Типизирани напречни профили, базирани на [30] 

5.2. Ландшафтна структура 
При определянето на растителните видове, които ще се използват за озеленяване се 

обръща внимание на задължителни фактори като каква височина ще достигне растението 
или каква ще бъде короната му (и съответно възможно ли е да се оформя и да се поддържа 
ниско). Важно е растителността да е устойчива на атмосферно замърсяване, което е във 
високи граници в общите условията на градската среда.  

В зависимост от изграждането на обемната пътна маркировка, може да се 
пренебрегнат някои фактори. Например видът на почвата и издръжливостта на видовете 
на засолена и суха почва. Ако се използват саксийни кашпи и се предостави редовна 
поддръжка, те са решими без особени специални мерки.  

Подходящата растителност за обемна пътна маркировка включва видовете, които са 
подходящи за надлъжни зелени разделители (таблица 5) и представените в таблица 4. Като 
подходящи видове се позовахме на примери от уличното озеленяване в Индия. Водещ 
критерий ни беше, видовете да не са инвазивни за нашата територия. 

 

Таблица 4. Видове, подходящи за острови, капки и триъгълници близо до кръстовища 
 и в рамките на същите 

популярно 
име 

латинско 
име 

височина предимства недостатъци 
насекоми-
птици 

Дребна 
власица 

Eragrostisminor 10-50 cm 
расте на скалисти и 
песъчливи места 

  

Бугенвилея Bougainvillea 1-12 m 

вечнозелени в по-
топлите части на 

страната;  искат по-
тесни кашпи 

листопадни в по-
студените части на 
страната; торене и 

подрязване веднъж на 
4-6 седмици 
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Индийска кана Canna indica 0.9-1.5 m  

добре дренирана 
почва; не понася 

засоляване 
(задължително в 

кашпи) 

 

Сярен Космос; 
Жълт Космос 

Cosmos sulphureus 30 см-2 m    

Слабонога Impatiens balsamina 20-75 cm  едногодишно  

Потентила Potentilla Fruticosa 20-150 cm  
изисква добре 

дренирани почви 
 

 Deutzia x Rosea 1 m 
невзискателно към 

почви 
  

Белоцветна 
спирея 

Spiraea Abiflora до 60 cm 
невзискателно към 

почви 
  

Бумалдова 
спирея 

Spiraea x Bumalda 75 cm 
невзискателно към 

почви 
  

 

5.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Обемната пътна маркировка се разполага в зоните по пътищата, които са забранени 

за движение. Относно растителността, която ще се използва в зелените обемни острови, 
капки и триъгълници, трябва да се съобразим с информацията от [29] относно височината 
на погледа на водача. Тя гласи, че височината на погледа на водача на лекотоварен 
автомобил е 1,00 m, тоест това би трябвало да е максималната височина на растителността 
в обхватите около кръстовища и кръгови, спазвайки изискванията за видимост.  

5.4. Предимства и недостатъци 
Предимствата на зелената обемна пътна маркировка са доста. Като за начало при 

правилно изпълнение допринася за естетическия вид на града, много е представително и 
става емблема и атракция. Повечето от обемните пътни маркировки може да се 
конфигурират цветово, за да отговарят на основните градоустройствени особености на 
населеното място. Те осигуряват ефективно организацията на движение, като оформят 
буфери за защита на пешеходци и колоездачи. Играят ролята на естествени филтри за 
намаляване на праховото и шумовото замърсяване. С правилната растителност може да се 
постигне силен ефект и да се обогати видовото разнообразие сред растенията, както и да 
се възстановят или да се създадат нови хабитати за насекоми и птици. 

Недостатъците включват това, че едногодишните растения често се отглеждат само в 
разсадници и може да са твърде чувствителни относно условията в които ги насаждат. 
Използването на сезонна растителност оскъпява и завишава нуждата от системна 
поддръжка, а лицата, заети с подмяната понякога са изложени на риск, ако не се предвиди 
организация на движението, с която да им се осигурят безопасни условия на труд.  

6. ОЗЕЛЕНЕНИ НАДЛЪЖНИ РАЗДЕЛИТЕЛИ 

6.1. Инженерна част [22, 33, 34, 35] 
Основните цели на надлъжните зелени разделители са същите като на обемната 

пътна маркировка, защото те са функционална част нея. Надлъжните зелени разделители 
се разполагат по дължината на трасетата, като разделят видовете транспорт (улица, 
велосипедна алея, тротоар). Най-често това са зоните, забранени за движение в рамките на 
многолентовата уличната мрежа, чрез които се обособяват отделните платна за движение. 
Пример за разполагане на надлъжни зелени разделители по периферията на пътното 
платно е илюстриран на фигура 3: 
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Фигура 3. Типизирани напречни профили, базирани на [25, 31] 

 

6.2. Ландшафтна структура 
Видовете отново задължително трябва да са устойчиви на атмосферно замърсяване, 

както и вече задължително на засоляване, защото не могат да се развиват добре в 
изкуствени саксии (поне повечето от тях). 

Трябва да се вземе предвид обемът на короната и на кореновата система. Ако 
поддръжката е системна, короната се поддържа в подходящ обем и форма, положително 
влияе и поставяне в етапа на засаждане на ограничители за кореновата система. 
Препоръчително е избраните видове да са бързорастящи, както и цъфтежът им да не 
предизвиква силни поленни алергии. В таблици 3 и 4 са дадени примери за подходяща 
растителност. 

6.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Според [25], разделителите трябва да са широки най-малко 1,60 m. Когато се 

осигурява пресичане на пешеходци, необходимата ширина е най-малко 2,00 m и съответно 
2,50 m – за пресичане на велосипедисти [25]. 

6.4. Предимства и недостатъци [26] 
Предимствата в голяма степен се припокриват с тези при обемната зелена пътна 

маркировка, като важен момент е, че има възможност тези разделители да се направят с 
размерите на линейни паркове. При тяхното проектиране се допуска по-голяма дълбочина 
на почвата и по-голяма височина на растителността.  

Недостатък е, че имат повече изисквания от обемната пътна маркировка, защото са 
по-специфични. Друг минус е сезонността при широколистната растителност. 
Предизвикателство се явява и опазването на младите фиданки от изсушаване, премръзване 
и други. Изпълнението им е зависимо от трудности при проекти за вече съществуваща 
улична мрежа и от ограниченията на градските регулационни линии. 

7. ПРЕВЕНЦИЯ СРЕЩУ СНЕГОНАВЯВАНЕ 

7.1. Инженерна част [32] 
При урбанизираните територии, този проблем най-често се наблюдава в 

периферията на населеното масто (на границата с неурбанизираните), където се свързват 
пътищата от републиканската пътна мрежа с тези от общинската.  

Защитата срещу снегонавяване е два вида: с естествени съоръжения (земни диги, 
зелени пояси, живи плетове или зелени стени срещу снегонавяване) и изкуствени 
съоръжения (леки преместваеми елементи /временни/ или непреместваеми конструкции с 
единично или комбинирано предназначение). В различните държави, включително у нас, 
има разписани наредби и стандарти, по които да се проектират и реализират зелените 
пояси срещу снежни навявания [32]. На база на обобщеното в [32] на фигура 4 са показа 
основни параметри на този вид защита. 
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Фигура 3. Варианти на зелени пояси срещу снегонавяване, базирана на даденото в [32] 

 

7.2. Ландшафтна структура 
Растителността, която може да се използва отново трябва задължително да е 

издръжлива на атмосферно замърсяване, както и да е с дебели стъбла, които да са 
устойчиви на натоварването от допълнителната снежна маса. В таблици 3 и 5 видовете са 
подходящи за приложение за този елемент на комуникационно-транспортното 
озеленяване. Необходимо е, да им се прави редовно екологична оценка на състоянието. 

 

Таблица 5 – подходящи видове за улично озеленяване срещу снегонавяване: 

популярно 
име 

латинско 
име 

височина предимства недостатъци 
насекоми

- птици 

Дъгласка ела PseoudotsugaMenziensii 
Glucescens 50 м 

бързорастящ вид; 
силно 

студоустойчив 
  

Обикновена 
ела Abies Alba 50 м бързорастящ вид за по-топлите 

части на страната  

Атласки 
кедър Cedrus Atlantica 40 м бързорастящ вид   

Хималайски 
кедър Cedrus Deodara 50 м бързорастящ вид   

Веймутов 
бор Pinus Strobus 50 м бързорастящ вид силно 

студоустойчив  

 

7.3. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Характерно за зелените снегозащитни прегради е, че се разполагат по дължина на 

транспортния участък (в зависимост от посоката на преобладаващия вятър), като началото 
на пояса е след буферна зона на отлагане на снежните количества. Съществен 
експлоатационен показател е, че видовата система трябва да е многопластова и 
многоредова.  

7.4. Ключови моменти, които повлияват проекта и експлоатацията 
Предимство е, че при използване на висока растителност, лятото получаваме 

засенчване и формиране на тихи зони. Недостатък е, че е необходимо време за въвеждане 
в експлоатация и на редица участъци няма широчинна площ, за да се изпълнят.  

8. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Реализирането на стратегиите за „зелена“ транспортна инфраструктура минава през 

въвеждане на практики, които в дългосрочен план да подпомагат и подобряват опазване 
на природата и биоразнообразието, намаляване на въглеродния отпечатък в транспортния 
сектор, поддържане на екологична кохерентност в ландшафта. 
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Мероприятията, с които се осъществяват принципите на устойчива градска среда 

включват елементи по комуникационно-транспортните системи, в рамките, на които се 
интегрира растителност. Тя осигурява екологичен принос, повишено естетично вписване 
на елементите на пътния и релсов наземен транспорт и мултифункционалност в рамките 
на урбанизираните територии. 
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