
6. ПРИМЕРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ ПОДЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ У НАС 
 
 В настоящия раздел са дадени примери от изпълнени у нас по открит способ 
подземни съоръжения. Дадените снимки илюстрират конструкциите (вкл. някои техни 
детайли), както и някои особености на изграждането им 
 
6.1. Списък на някои характерни подземни транспортни съоръжения у  

нас построени по открит способ  
 
* Пешеходни подлези под коловозите на гара Горна Оряховица, 1935 г.  
*.Пешеходен подлез на централния площад във Варна 1967 г. 
* Пешеходен подлез пред ЦУМ, София, 1969 г. 
* Противосрутищен тунел по пътя Девин-Доспат,  1972 г. 
* Пешеходни подлези под бул. Цариградско шосе, 1973 г. 
* Съоръжения при Централна гара София 1974 г. подлез “Ротонда” пешеходни подлези, 
магазини,.триетажен подземен гараж.  
* Съоръжения при НДК, София, завършени през 1981 г. : 
 Участък от метрото от пресечката бул. Витоша – чул Патриарх Евтимий до 
музея “Земята и хората” (ще се ползва за в бъдеще, когато се свърже с участъците от 
метрото в експлоатация) 
 Подлез за автомобилно движение по връзката на булевардите “Скобелев”, 
“Левски” и трамвайна линия Лозенец-пл. Възраждане. 
 Триетажен подземен гараж при кръстовището бул. Витоша/България. 
 Подземни гаражи при бул. Фритьоф Нансен 
* Пешеходни подлези по бул. България. 
* Тунел по пътя Гоце Делчев-Драма под българо-гръцката граница (в строеж) . 
* Софийски метрополитен (по-подробна информацията е дадена в раздели 1 и 7. 
 
6.2. Пешеходен подлез пред ЦУМ – София 
 
 Външните размери на подлеза в план са 49,6/54,3м, вж. фиг. 4.2 а), 4.2 б). Във 
вътрешността му има открита част с размери 32/27 м. Там се намира черквата Св. Петка 
Самарджийска, построена през Средновековието. Счита се, че до черквата тайно е 
погребан Левски. Нивото на черквата съответства на това на уличната мрежа на града в 
миналото. То е по-ниско от това на съвременния площад, но по-високо от пода на 
подлеза. 
 Подлезът представлява първото подземно транспортно съоръжение у нас 
изградено изцяло като сглобяемо. Приложени са следните видове готови елементи: 

- фундаменти за стени, вж. фиг. 3.16 и 3.17; 
- стени със широчина 3 м; 
- фундаменти за колони, вж. фиг. 4.15 б, 
- колони; 
- греди – преобладаващият брой са готови стоманобетонни; гредите при 

изходите към ЦУМ и хотел “Шератон”, както и една греда към 
метростанцията са монолитни предварително напрегнати; 

- панели със широчина 1 м и с дължини от 7,80 м до 10,14 м с плътно сечение 
и предварително напрегнати на стенд, вж. 3.20. 

Съобразено с конфигурацията на съоръжението, от видовете елементи има по 
няколко варианта, различаващи се по размерите си. 
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Съоръжението е завършено през 1970 г. Впоследствие е извършено частично 
преустройство при западния му вход, с цел да се свърже със метростанция “Сердика”. 
При продължение на метрото по посока на “Младост” тунелите ще минат под подлеза, 
за което се предвижда специално укрепване. 

 

 
Фиг. 6.1 Общ вид в първите години на експлоатацията му 

 

 
Фиг. 6.2 Сглобяеми чашковиден фундамент и сглобяеми стени 
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Фиг. 6.3 Монтаж на елементи 
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Фиг. 6.4 Монтаж на предварително напрегнати панели (размерите и армировката  

са дадени на фиг. 3.20) 
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