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О Б Щ А  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А  Н А  Д И С Е Р Т А Ц И О Н Н И Я  Т Р У Д  

ВЪВЕДЕНИЕ 

Една от основните задачи на вертикалното планиране е „отвеждане на повърхностните 
води в естествени водоприемници и канализационната мрежа“ [16]. Отводняването в 
проектите за вертикално планиране се осъществява чрез определяне на проектни 
повърхнини, които осигуряват оттичането на повърхностните води и разполагане на 
дъждоприемни шахти, които ги поемат. Практическият принцип на работа до момента е 
дъждоприемните шахти да се поставят по преценка на проектанта и така определените им 
места се предават на специалисти по Водоснабдяване и канализация за проектиране на 
цялостната канализационна мрежа. 

АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

Определянето на местата на дъждоприемните шахти е актуален, интердисциплинарен 
научен проблем. Той е породен от факта, че в съществуващите у нас нормативна уредба, 
учебни пособия и специализирана литература липсват конкретни препоръки и изчислителни 
методики по този въпрос. Споменати са някои общи изисквания, но липсват указания за 
тяхното прилагане, а резултатът от тези пропуски е очевиден при всеки пороен дъжд. Този 
негативен ефект се дължи не само на лошата поддръжка на изградените дъждоприемни 
шахти, а основно на липсата на нормативно установени принципи при определяне на тяхното 
местоположение, което да осигурява ефективно отводняване на улиците в населени места. 
Липсата на норми води до липса на обоснованост при определяне на местата на 
дъждоприемните шахти. Резултатът от това е или преоразмеряване, т.е. поставяне на повече 
дъждоприемни шахти от необходимите, което е излишна инвестиция от икономическа гледна 
точка или, от друга страна, до недостиг на шахти, което води до неефективно отводняване и 
създаване на сериозни проблеми за уличното движение. 

Необходимостта от изследвания в тази област с цел разработване на нормативна уредба е 
крайно необходима за разрешаване на различни по характер проблеми, произлизащи от 
ненадеждното отводняване на улици в градска среда. Важно е определянето на местата на 
дъждоприемните шахти да бъде направено чрез хидравлично оразмеряване и отчитане на 
важни фактори, които до момента не са вземани предвид. Необходимо е и въвеждане на 
обосновани критерии за разполагане на дъждоприемните шахти.  

ЦЕЛ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

Основната цел на дисертационния труд е създаване на обща методика за хидравлически 
обосновано определяне на местата на дъждоприемните шахти за осигуряване на ефективно 
отводняване на улици и нормални условия за автомобилното, пешеходно и велосипедно 
движение. 

Във връзка с целта на дисертационния труд са поставени и решени следните основни 
задачи: 

 Преглед и анализ на съществуващата нормативна уредба у нас и действащи 
методики за определяне на местата на дъждоприемните шахти в чужбина; 

 Избор на критерий за осигуряване на ефективно отводняване на улични мрежи и 
подходяща методика за определяне на местата на дъждоприемните шахти; 

 Доказване на приложимостта на избраната методика чрез използването й за 
определяне на местата на дъждоприемните шахти в съществуващи улични 
участъци;  

 Експериментално изследване с цел оценка на ефективността на отводняване на 
части от изградена улична мрежа; 
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 Изследване на ефективността от използване на различни видове дъждоприемни 
шахти и риголи; 

 Разработване на методически указания за определяне на местата на 
дъждоприемните шахти при отводняване на улични кръстовища; 

 Анализ на оразмерителните параметри, използвани у нас и в чужбина и изследване 
на тяхното влияние върху разполагането на дъждоприемните шахти; 

 Разработване на методика за определяне на местата на дъждоприемните шахти в 
улични мрежи в населени места. 

В настоящата работа отделно е разгледан проблемът за отводняване на улици, 
проектирани в нивелетна права и вдлъбната вертикална крива. За всеки от тях се акцентира 
върху липсата на изчислителна методика у нас и се предлага определянето на местата на 
дъждоприемните шахти да се прави чрез отчитане на важни фактори като големина на 
надлъжни и напречни наклони, интензивност на оразмерителния дъжд, вид на покритието, 
големина на постъпващото и поетото водно количество, вид и ефективност на работа на 
дъждоприемната шахта. Предлага се въвеждане на критерий за максимално допустима 
широчина на водното разпространение върху лентите за движение в зависимост от класа на 
улицата и условията на отводняване. За всеки от разгледаните случаи се предлага конкретна 
методика, чиято ефективност е доказана чрез експериментални изследвания.   

ПРАКТИЧЕСКА ЗНАЧИМОСТ 

Формулираната методика за хидравлически обосновано определяне на местата на 
дъждоприемните шахти може да бъде използвана за решаване на редица проблеми от 
практическо естество. Тя предлага критерий и конкретен начин за разполагане на 
дъждоприемните шахти за осигуряване на надеждно отводняване на улици в 
инвестиционните проекти. 

ПУБЛИКАЦИИ 

Резултатите от изследванията по посочения проблем са публикувани в четири статии, 
три от които в съавторство и една самостоятелна. Основните резултати от изследванията в 
настоящата работа са докладвани на следните научно-технически конференции: 

- XIV Международна научна конференция ВСУ, София, 2014; 

- XXIV МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ „Съвременните технологии, образованието и 
професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области“, ноември 2014. 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Работата се състои от съдържание, въведение, осем глави, заключение, списък с 
претенциите за научни приноси, публикации на автора по темата на дисертацията, списък с 
използваната литература. Приложени са допълнително списъци с използваните означения, 
таблици и фигури. Общият обем на дисертационния труд е 151 стр. Библиографията обхваща 
59 заглавия, от които 40 на кирилица и 19 на латиница. 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

О С Н О В Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  Н А  Д И С Е Р Т А Ц И О Н Н И Я  Т Р У Д  

1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЪЖДОВНИ 

КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ 

Oтводняването на улици, площади и вътрешноквартални пространства се осигурява с 
проектите за вертикално планиране на обектите [36]. За осъществяване на ефективно 
отводняване на улични пространства и други обекти в урбанизирани територии е необходимо 
правилно да се определят местата на дъждоприемните шахти, които поемат оттичащите се 
повърхностни води и ги отвеждат към канализацията. Това се прави въз основа на големината 
на постъпващото дъждовно водно количество, което предварително трябва да бъде 
определено.  

1.1. ДЪЖДОВНО ОРАЗМЕРИТЕЛНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ИЗЧИСЛЕНИЕ 

Определянето на дъждовното оразмерително водно количество зависи от избора на 
няколко основни параметъра: интензивност и продължителност на дъжда, отточен 
коефициент и период на еднократно претоварване на канализационната мрежа [1, 3, 9, 10, 
11, 12, 15, 20, 22, 37, 38].  

1.1.1. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ДЪЖДА  

Оразмеряването на канализационните мрежи се прави за дъжд с такава 
продължителност, която да отговаря на необходимото време на оттичащата се дъждовна 
вода да достигне до канализационната мрежа от най-отдалечената точка на отводнявания 
участък [38]. Тя зависи основно от времето на повърхностна концентрация. В настоящата 
разработка за продължителност дъжда ще се използва минималната стойност за 
повърхностна концентрация 5 min. 

1.1.2. ИНТЕНЗИВНОСТ НА ДЪЖДА 

Интензивността на дъжда i характеризира неговата сила, като тя може да бъде 
физическа и техническа. Физическата интензивност, която се нарича още интензивност по 
слой или височина, изразява количеството дъжд, паднал за единица време. В практиката у нас 
е прието интензивността да се изразява в dm3/s на hm2 – така наречената интензивност по 
обем или техническа интензивност.  

Съгласно действащата у нас Наредба за проектиране, изграждане и експлоатация на 
канализационни системи [29] интензивността на оразмерителния дъжд се определя в 
зависимост от периода на еднократно претоварване на канализационната мрежа. В 
наредбата са дадени формули и таблици за определяне на интензивността в зависимост от 
избрания период на еднократно претоварване на мрежата Р и времетраенето на дъжда t. 
Стойностите за q за територията на България са дадени за зони I и II. 

1.1.3. ОТТОЧЕН КОЕФИЦИЕНТ  

За да се установи оттеклото се в канализационната мрежа водно количество 
интензивността на падналия валеж се умножава с коефициент ϕ<1, наречен коефициент на 
повърхностно оттичане или отточен коефициент. Отточният коефициент се изразява като 
съотношение между постъпващото в канализационната мрежа водно количество и общото 
количество на падналия дъжд от дадена площ за единица време: 

 0

Д

q
=

q
   (1.1) 

В дисертационния труд са дадени стойностите за отточния коефициент според вида на 
покритието от различните български източници [12, 15, 20, 27, 32], както и цитираните в 
„Оразмерителни параметри на канализационните системи“ на Хр. Димовски [12] данни за 
използвани стойности в чужбина, в зависимост от вида на застрояването.  
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Съгласно действащата у нас нормативна уредба [29] отточният коефициент се определя в 
зависимост от различните видове покрития на отводняваната територия (Таблица 1). 

Таблица 1. Действащи стойности на отточния коефициент 

№ Вид на повърхностното покритие ϕ 

1. Покриви – всички видове 0,90 - 0,95 

2. Плътни покрития – асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени 
терени 

0,85 - 0,90 

3. Паважи с незапълнени фуги и грундирани трошенокаменни настилки 0,50 - 0,70 

4. Калдъръм 0,35 - 0,50 

5. Трошенокаменни настилки 0,30 – 0,40 

6. Незаплочени дворове, гарови, складови и спортни терени 0,15 – 0,30 

7. Тревни площи, паркове и градини, включително алеите и пътеките в 
тях 

0,10 – 0,20 

8. Обработваеми терени 0,10 

Отточният коефициент е широко използван и при оразмеряване на дъждовни 
канализации в чужбина. За сравнение на препоръчваните стойности у нас и в чужбина в тази 
точка от дисертацията са представени таблици с използваните стойности във Великобритания 
[41], САЩ [55] и Австралия [40]. 

В чужбина, при отводняване на улици, видът на настилката по-често се характеризира чрез 
така наречения „коефициент на Манинг“. Стойностите му, регламентирани от действащите 
ръководства за проектиране в САЩ и Великобритания [45, 55], са дадени в Таблица 2.  

Таблица 2. Стойности на коефициента на Манинг в чужбина 

Настилка n Тип покритие на улицата n 

Великобритания [45] САЩ [55]: 

Бетон – средно състояние 0,013 Бетонни настилки 0,014 - 0,016 

Бетон – лошо състояние 0,016 

Асфалт – средно състояние 0,017 Асфалт с гладка повърхност 0,013 

Асфалт – лошо състояние 0,021 Асфалт с груба повърхност 0,016 

Забележка: Обикновено за асфалтови 
покрития се използва стойност n=0,017. 

Забележка: Обикновено за асфалтови 
покрития се използва стойност n=0,016. 

1.1.4. ПЕРИОД НА ЕДНОКРАТНО ПРЕТОВАРВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА   

Периодът на еднократно претоварване на канализационната мрежа е и един от основните 
фактори при определяне на интензивността на оразмерителния дъжд. Той показва на колко 
години, или части от годината, ще се появи дъжд, който да претовари мрежата и да 
предизвика наводнения. Това понятие се среща у нас още и като обезпеченост на 
канализационната мрежа. [10, 20]. Означава се с Р и има обратно пропорционална връзка с 
честотата на дъжда: 

 
1

P=
n

  (1.2) 

Съгласно действащите у нас норми [29] стойностите на периода на еднократно 
претоварване на канализационните мрежи се определят съгласно Таблица 3. 
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Таблица 3. Стойности на периода на еднократно претоварване в България 

№ по ред 
Вид на урбанизираната територия 

и нейните елементи 

Период на еднократно 
претоварване на мрежата 

Р, г. 

1. Дъждовна канализация 0,5 

2. Населени места с до 10 000 жители 1 - 2 

Населени места с над 10 000 жители 

3. Жилищни територии 2 - 3 

4. Производствени територии 1 - 3 

5. 
Смесени централни територии, територии за 
обществено обслужване в урбанизираните 

територии 
2 - 5 

6. Подземни пътни съоръжения 10 

В тази глава допълнително са представени и използваните в Русия [34], Великобритания 
[41, 48] и Австралия [40] стойности на Р. 

С цел надеждно отводняване и осигуряване на безопасно преминаване на превозните 
средства, пешеходци и велосипедисти по време на дъжд в чужбина [40, 41, 45, 46, 47, 52, 55, 
56], освен периода на еднократно претоварване на канализационните мрежи, се въвежда 
още един параметър – максимално допустимо водно разпространение Т. Тъй като критерият 
за максимално допустимо водно разпространение е от съществено значение при определяне 
на местата на дъждоприемните шахти, но практически не се използва у нас, той е разгледан 
подробно в следващата точка.  

1.1.5. МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМО ВОДНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ 

Водното разпространение Т представлява широчината на събралата се дъждовна вода 
успоредно на бордюра (Фиг. 1). С нарастване на широчината на водното разпространение се 
увеличава и дълбочината на водата при бордюра d. 

 

Фиг. 1. Водно разпространение на платното за движение 

Изборът на максимално допустимо водно разпространение е свързан с избора на периода 
на еднократно претоварване. Основните предпоставки, които се вземат предвид при техния 
избор, са класът на улиците, проектната скорост и пътният трафик. Допълнително 
съображение, което води до необходимостта водата да бъде отведена само от 
канализационна система са случаите, когато нивото на улиците е по-ниско от нивото на 
околния терен. Подобна е ситуацията с отводняването на подлези и други занижени участъци 
(вдлъбнати вертикални криви).  

В настоящата разработка са представени използваните в чужбина стойности за 
максималното допустимо водно разпространение (САЩ [52, 55], Малайзия [56], 
Великобритания [45, 46, 47], Русия  [34] и Австралия [40]). 
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При определяне на местата на дъждоприемните шахти у нас липсват критерии за тяхното 
разполагане. Ето защо авторът предлага въвеждането на максималното допустимо водно 
разпространение в качеството му на основен критерий при определяне на местата на 
дъждоприемните шахти. След анализ и обобщение на представените в тази точка стойности 
за Т от чуждестранни източници е направено адаптиране на различните стойности към 
приетата у нас класификация на уличната мрежа. В следствие на това, авторът предлага 
използването на стойности за максимално допустимо водно разпространение у нас, съгласно 
Таблица 4. 

Таблица 4. Предложени стойности за допустимо водно разпространение 

Клас улица Функционално определение 
V 

km/h 

Максимална широчина на 
водното разпространение 

П
ъ

р
во

ст
еп

ен
н

а 

ул
и

чн
а 

м
р

еж
а I A клас 

Скоростни градски магистрали 
100 

 лентата за принудително 
спиране, без навлизане 
на платната за движение 

I Б клас 80 1 m 

II клас Градски магистрали 70 1 m 

III A клас 
Районни артерии 

60 1 m 

III Б клас 50 1,5 m 

IV клас Главни улици 50 1,5 m 

Второстепе
нна улична 

мрежа 

V A клас 
Събирателни улици 

40 1,5 m 

V Б клас 30 1,5 m 

VI A клас 
Обслужващи улици 

30 1,5 m 

VI Б клас 20 1,5 m 

Кръстовища, автобусни спирки  0,50 m 

При изчисляване на широчината на водното разпространение се допускат отклонения до 
10% от неговата стойност [40].  

1.1.6. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО 

При определяне на максималното дъждовно водно количество за водосборни области с 
площ до 200 ha и времеоттичане до 15 min се използва методът на пределната интензивност 
(рационален метод), който се препоръчва за урбанизирани водосборни области [38]. 
Постъпващото от отводняваната територия оразмерително дъждовно водно количество Q се 
определя по формулата: 

 Q q A,    (1.3) 

където q е интензивност на оразмерителния дъжд в l/s на ha, ϕ е отточен коефициент и А е 
площта на отводнявана територия в ha. При използване на интензивност по височина i 
формула (1.3) добива вида [57]: 

 
i A

Q
360


   (1.4) 

1.2. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Във връзка с темата на дисертационния труд в тази глава са представени особеностите на 
дъждовната канализационна система. Разгледани са основните параметри, характеризиращи 
дъждовното водно количество и методът на пределната интензивност за неговото 
определяне, в зависимост от периода на еднократно претоварване на канализационната 
система, интензивността на оразмерителния дъжд и стойността на отточния коефициент. 
Дадени са нормативно установените у нас стойности за тези три параметъра, като за 
сравнение са представени и регламентирани в чужбина стойности за същите параметри.  
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Във резултат на направения анализ на стойностите на отточния коефициент от различните 
източници са установени различия между стойностите за ϕ при едни и същи условия, както и 
различни класификации на вида на повърхностните покрития. За характеризиране на вида на 
покритието е разгледан още един параметър - коефициентът на Манинг, чиито възможни 
стойности също се променят в широк диапазон. Това повдига въпроса в каква степен 
измененията на стойността на тези коефициенти оказват влияние върху определянето на 
местата на дъждоприемните шахти. 

Съпоставката между данните за периода на еднократно претоварване на 
канализационната мрежа, представени в различни чуждестранни източници, показват 
значителни различия между използваните стойности в САЩ и Великобритания. Съгласно 
действащите у нас норми периодът на еднократно претоварване се определя в интервал от 
няколко години в зависимост от вида на територията. Тук възниква въпросът до колко 
разликите в нормативно установените стойности на периода на еднократно претоварване за 
един вид територия биха повлияли на определянето на местата на дъждоприемните шахти.  

Във връзка с повдигнатите въпроси са направени експериментални изследвания, 
резултатите от които са представени в седма глава. 

Направено е предложение за въвеждане на максималното допустимото водно 
разпространение в качеството на основен критерий при определяне на местата на 
дъждоприемните шахти у нас. Предложените от автора стойности на този критерий са дадени 
в Таблица 4. Те са определени след анализ и обобщение на представените стойности за Т от 
чуждестранни източници и адаптирането им към приетата у нас класификация на уличната 
мрежа. При изчисляване на широчината на водното разпространение се допускат отклонения 
до 10% от неговата стойност. 

2. ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ И РИГОЛИ. ВИДОВЕ И ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ 

2.1. РИГОЛИ. ВИДОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЕ 

Риголата е част от пътното платно, в която се поставят дъждоприемните шахти (Фиг. 2). 

 

Фиг. 2. Ригола 

В тази точка от дисертационния труд са разгледани основни видове риголи: 

2.1.1. РИГОЛА СЪС СТАНДАРТЕН ПРОФИЛ 

- Ригола с обикновен профил;  
- Ригола със сложен профил (с понижение).  
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Фиг. 3. Ригола с обикновен профил  Фиг. 4. Ригола със сложен профил 

2.1.2. РИГОЛА С НЕСТАНДАРТЕН ПРОФИЛ 

- Ригола с „V“ образен профил в оста на улицата; 
- Ригола с кръгъл профил.  

2.2. ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ, ИЗПОЛЗВАНИ В БЪЛГАРИЯ 

Терминът дъждоприемна шахта се използва за „съоръжение по канализационната 
мрежа, предназначено за приемане и отвеждане на дъждовни води“ [2]. В зависимост от 
вида си дъждоприемните съоръжения са точкови (дъждоприемни шахти) и линейни [29]. На 
Фиг. 5 е показана широко използвана в България дъждоприемна шахта [58], с хидравличен 
капацитет 19,5 l/s.  Този вид дъждоприемна шахта е използван за всички експериментални 
изследвания в настоящата разработка. 

 

 

Фиг. 5. Дъждоприемни шахти с разпределяне на натоварването - ACO Combipoint 

2.3. ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ, ИЗПОЛЗВАНИ В ЧУЖБИНА 

В тази точка от дисертацията са представени схеми на основните видове дъждоприемни 
шахти, обърнато е внимание на техните предимства, недостатъци и най-подходящи условия 
за тяхното използване. Разгледани са различни видове дъждоприемни шахти, в зависимост от 
техния вид: 

- дъждоприемна шахта с решетка (grate inlet); 
- дъждоприемна шахта с отвор в бордюра (curb-opening inlet); 
- комбинирана дъждоприемна шахта (combination inlet); 
- надлъжна дъждоприемна шахта (slotted inlet). 
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Фиг. 6. Дъждоприемна шахта с решетка        Фиг. 7.  Дъждоприемна шахта с отвор в бордюра 

   

Фиг. 8. Комбинирана дъждоприемна шахта         Фиг. 9. Надлъжна дъждоприемна шахта 

За разлика от масово използваните у нас стандартни дъждоприемни шахти с решетка, в 
чужбина от дълги години широко се използват другите видове дъждоприемни шахти. За 
илюстриране на широкото приложение на различните типове дъждоприемни шахти в 
дисертацията са показани снимки от Google Street View от различни части на света. 

Според положението си в улицата дъждоприемните шахти могат да бъдат междинни 
(разположени в уличен участък в нивелетна права) или крайни (разположени във вдлъбната 
вертикална крива).  

2.4. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ 

2.4.1. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ У НАС 

Изискванията за разполагане на дъждоприемни шахти у нас са от най-общ характер и в 
съответните източници липсват конкретни методически указания и математически апарат за 
тяхното изпълнение. В резултат на този съществен пропуск определянето на местата на 
дъждоприемните шахти е хидравлически необосновано, в следствие на което е възможно 
преоразмеряване или поставяне на по-малко от необходимият брой дъждоприемни шахти, 
т.е. неефективно отводняване.  

Единствените формули, цитирани в учебниците и ръководствата за проектиране на 
канализационни системи у нас [10, 11, 37], се отнасят за определяне на максималното 
проектно разстояние между шахтите Sp и техния брой nш: 

 от
p

10 000q
S = ,

B
q

2


  (2.1) 

 ш

от от

Q q A
n = ,

q q


   (2.2) 

където qот е водно количество, което се поема от една шахта (хидравлична проводимост); В е  
широчината на улицата (включително и тротоарите). Други формули в наши литературни 
източници, както и в нормативните документи, липсват.  

В цитираните по-горе източници [10, 11, 37] се препоръчва изчисленията за определяне 
на местата на дъждоприемните шахти да се правят при хидравлична проводимост на една 
шахта - 5 или 10 l/s, максимална широчина на водното разпространение на пътното платно 



 

12 

T=1,5 m, като не се допуска дълбочината на водата при бордюра да надминава неговата 
височина (средно 0,15 m).  

При използването на формули (2.1) и (2.2) не се определя каква част от постъпващото 
водното количество е поета от дъждоприемната шахта. В изчисленията по никакъв начин не 
се вземат предвид стойностите на проектните надлъжни и напречни наклони, широчината на 
водното разпространение или дълбочината на водата при бордюра. В резултат на използване 
на тези формули дъждоприемните шахти се разполагат на еднакви разстояния една от друга, 
без оглед на надлъжния наклон на улиците и без да се следи широчината на водното 
разпространение. 

2.4.2. ХИДРАВЛИЧНИ ИЗЧИСЛЕНИЯ В ЧУЖБИНА 

В тази точка са представени основни хидравлични изчисления, използвани за определяне 
на местата на дъждоприемните шахти в чужбина. Те включват определяне на постъпващото 
водно количество към всяка шахта, поетото от нея такова и ефективността на работа на всяка 
дъждоприемна шахта [43, 55].  

При изчисляване на постъпващото оразмерително водно количество в триъгълни участъци 
се използва модифициран вариант на уравнението на Манинг. При ригола с обикновен 
профил оразмерителното водно количество Q се изчислява по формула (2.3), в зависимост от 
надлъжните SL и напречните SX наклони на разглежданата улица, както и приетата стойност за 
максимално допустимо водно разпространение:  

 1,67 0,5 2,67

X L

0,376
Q S S T

n
   (2.3) 

Стойността на водното разпространение T, образуващо се от определено оразмерително 
водно количество, се изчислява по формулата: 

 

0,375

1,67 0,5

X L

Q.n
T

0,376S S

 
  
 

  (2.4) 

Дълбочината на водата при бордюра се намира от уравнение (2.5), а скоростта на водния 
поток се изчислява съгласно формула (2.6): 

 Xd TS   (2.5) 

 0,67 0,5 0,67

X L

0,752
V S S T

n
   (2.6) 

Част от постъпващото оразмерително водно количество се поема от дъждоприемните 
шахтите и се нарича хидравличен капацитет Qi. Изчислява се от уравнение (2.7), в което с Е е 
отбелязана ефективността на работа на дъждоприемната шахта. Тя представлява процентното 
съотношение между постъпващото и поетото водно количество (формула(2.8)).  

 iQ EQ  (2.7) 

 iQ
E ,

Q
   (2.8) 

Определянето на Е е различно при различните методики за определяне на местата на 
дъждоприемните шахти и e разгледано допълнително в точка 3.1.  

Както беше споменато, шахтите рядко поемат цялото оразмерително водно 
количество, постъпващо към тях. Повърхностният отток, който не е поет от шахтата се 
дефинира с формула (2.9) и се нарича пропуснато водно количество. То задължително се 
прибавя към водното количество за следващата дъждоприемна шахта, разположена по 
посока на падане на надлъжния наклон. 
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 b iQ Q Q    (2.9) 

2.4.3. ЗАПУШВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ  

При избор на големина на дъждоприемната шахта трябва да се вземе предвид 
възможността от евентуално запушване с отломки [49, 55]. Обикновено се предвижда 50% 
запушване. Това означава, че площта на отворите се намалява с 50%, а периметърът на 
шахтата - с 25% [55]. Основна практика е при използване на единична дъждоприемна шахта с 
решетка да се вземе предвид фактор на запушване 50%, а за шахта с отвор в бордюра - 10% 
[41]. 

Съгласно [45] запушването на шахтите се задава чрез въвеждане на коефициент на 
поддръжка на шахтите m. Той зависи от степента на поддръжка и честота на почистване на 
дъждоприемните шахти и се избира в интервал от 1 до 0,7, като с намаляване на нивото на 
поддръжка намалява и стойността на коефициента. 

Особено важно е отчитането на вероятността от запушване на дъждоприемните шахти в 
най-ниската точка на вдлъбнати вертикални криви, където вероятността от запушване е по-
голяма, в сравнение с шахтите, разположени в улици с постоянен надлъжен наклон. При 
евентуално запушване на тази последна шахта, водата няма къде да бъде отведена. Това води 
до увеличаване на водното разпространение, което възпрепятства нормалното улично 
движение.  

2.5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

В тази глава авторът акцентира върху липсата на методически указания и изчислителни 
процедури за определяне на местата на дъждоприемните шахти у нас. В действащата 
нормативна уредба са регламентирани определени изисквания, но без да се определя начин 
за тяхното изпълнение. Единствените посочени формули в някои от българските литературни 
източници са оценени като ненадеждни, тъй като в тях не участват основни фактори, които 
оказват влияние върху определянето на местата на дъждоприемните шахти. Изтъкната е 
необходимостта от въвеждане на методика за хидравлически обосновано разполагане на 
дъждоприемни шахти при осигуряване на приет критерий за максимално допустимо водно 
разпространение. За запълване на установените пропуски авторът предлага използване на 
хидравлични изчисления от чужбина. Според тях при изчисленията за определяне на местата 
на дъждоприемните шахти е необходимо да се определя, както постъпващото, така и поетото 
от всяка дъждоприемна шахта водно количество. По този начин се следи и ефективността на 
работа на всяка шахта. В изчисленията се вземат предвид видът на дъждоприемните шахти, 
напречният профил на пътното платно – т.е. формата на риголата и още един фактор, който не 
се разглежда в българските литературни източници – вероятността от запушване на 
дъждоприемните шахти. 

Разгледаните хидравлични изчисления представляват основа на съществуващи 
методики за определяне на местата на дъждоприемните шахти в чужбина, които са 
анализирани в следващата глава.  

Представени са различни видове дъждоприемни шахти и риголи, широко използвани в 
чужбина. Обърнато е внимание на преимуществата от тяхното използване и са посочени най-
подходящите условия за разполагането им. 

3. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕНИ ШАХТИ В УЛИЦИ, ПРОЕКТИРАНИ В НИВЕЛЕТНА ПРАВА   

В тази глава са разгледани методики за определяне на местата на дъждоприемните 
шахти в чужбина, базирани на описаните в предходната глава хидравличи изчисления.   

3.1. МЕТОДИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ В ЧУЖБИНА 

Местата на дъждоприемните шахти в чужбина се определят чрез подробни 
изчисления, които са формулирани като конкретни методики [43, 45, 49, 52, 55]. В тях освен 
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параметрите, участващи във формули (2.1) и (2.2), допълнително се отчитат следните фактори: 
големина на проектните напречни и надлъжни наклони, допустимо водно разпространение T 
или височина на водата при бордюра d, ефективност на работа и вид на шахтата, вероятност 
от запушване на шахтата. В тази точка са представени методики, отнасящи се до разполагане 
на дъждоприемни шахти при отводняване на улици, проектирани в нивелетна права. 

Основният подход при определяне на местата на дъждоприемните шахти е изчисляване 
на разстоянията между шахтите, така че образуващото се водно разпространение да бъде по-
малко от приетото максимално 
допустимо. На Фиг. 10 са показани 
дъждоприемни шахти, разположени на 
разстояние Sp една от друга, освен 
първата, която е на разстояние Sp

1. 
Разстоянията Sp остават едни и същи до 
промяна на някой от параметрите – 
отводнявана площ, стойност на наклон 
и т.н. [41]. При улици със стандартен 
двустранен напречен наклон на 
пътното платно, разполагането на 
дъждоприемните шахти се прави 
поотделно за двете платна. 

Фиг. 10. Разполагане на дъждоприемни шахти в нивелетна права 

Изключително подробна и изчерпателна методика за определяне на местата на 
дъждоприемните шахти е приета от Министерство на транспорта на САЩ [55]. Тя се използва 
в различните щати, като някои от тях имат разработени нейни модификации [42, 49, 50, 52, 53, 
54]. Тази методика се изразява в последователното (итеративно) определяне на разстоянието 
до всяка следваща дъждоприемна шахта, започвайки от най-високата точка на нивелетата за 
разглеждания участък. Изчисленията се извършват в определена последователност и се 
записват в изчислителна таблица – карнет. 

Друг източник, който предлага конкретна методика за определяне на местата на 
дъждоприемните шахти, е ръководството на Агенцията за автомагистрали във 
Великобритания [45]. Подробно описание на изчислителния процес при двете методики е 
поместено в точка 3.1 от дисертацията. 

3.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

С цел сравнение и анализ на представените в т. 3.1 методики са изчислени проектните 
разстоянията между дъждоприемни шахти за фиктивен уличен участък в гр. София. 
Изчисленията са направени при максимално допустимо водно разпространение за улици Т=1 
m. Резултатите от изчисленията по препоръчаните у нас формули  (2.1) и (2.2) и двете 
чуждестранни методики са представени в Таблица 5 и Таблица 6. 

Таблица 5. Разстояния между дъждоприемните шахти - България.  

    B=7 m B=14 m B=21,00 m 

    Sp, m nш Sp, m nш Sp, m nш 

P=1 г. q=255, l/s.ha 237 3 118 5 79 8 

P=5 г. q=402, l/s.ha 150 4 75 8 50 12 
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Таблица 6. Разстоянията между дъждоприемните шахти - Англия и САЩ 

    Великобритания САЩ 

P=
1

 г
о

д
и

н
а;

 i=
92

 m
m

/h
 

        W 
SL 

3,50 m 7,00 m 10,50 m 3,50 m 7,00 m 10,50 m 

1% 30 15 10 38 19 12 

2% 41 21 14 53 26 17 

3% 49 25 16 65 32 21 

4% 56 28 19 74 37 25 

5% 61 31 20 83 41 28 

6% 66 33 22 91 45 30 

7% 70 35 23 99 49 33 

8% 74 37 25 105 52 35 

P=
5 

го
д

и
н

а;
 i=

14
5

 m
m

/h
         W 

SL  
3,50 m 7,00 m 10,50 m 3,50 m 7,00 m 10,50 m 

1% 19 9 6 24 12 8 

2% 26 13 9 34 17 11 

3% 31 16 10 41 20 13 

4% 35 18 12 47 24 16 

5% 39 19 13 53 26 17 

6% 42 21 14 58 29 19 

7% 45 22 15 62 31 21 

8% 47 23 16 66 33 22 

От получените резултати при използване на цитираните в българската литература формули 
(Таблица 5) е установено, че получените разстояния са в пъти по-големи, в сравнение с тези, 
получени от чуждестранните методики. Те са определени без да се вземат предвид 
проектните напречни и надлъжни наклони и без ограничения по отношение на допустимото 
водно разпространение или дълбочината на водата при бордюра. Не се определя и 
ефективността на работа на дъждоприемните шахти, поради което авторът оценява тези 
резултати като ненадеждни и потвърждава направената в т. 2.2 оценка. 

След анализ на резултатите, получени от двете чуждестранни методики, могат да се 
направят следните общи изводи: 

- Разстоянията между дъждоприемните шахти се увеличават с увеличаване на 
надлъжния наклон на улицата (Фиг. 11); 

- При намаляване на обезпечеността на мрежата от 5 години на 1 година, разстоянията 
се увеличават с 50-60% (Фиг. 11), тоест този параметър оказва съществено влияние върху 
получените резултати. 
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Фиг. 11. Графика за Sp при периоди на еднократно претоварване 1 и 5 години 

- С увеличаване на широчината на отводняваната територия от 3,50 m на 7,00 m 
проектните разстояния намаляват 2 пъти, а с увеличаването й на 10,50 m - 3 пъти за всички 
стойности на надлъжния наклон. Тези значителни разлики показват, че това е основният 
параметър, който оказва най-голямо влияние върху разстоянията между дъждоприемните 
шахти. 

3.3. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ  

Въз основа на направените експериментални изследвания за определяне на 
разстоянията между дъждоприемни шахти и техния брой по формулите, цитирани в някои 
български източници, е установено, че резултатите от тяхното прилагане са ненадеждни, с 
което авторът потвърждава направената в т. 2.2 оценка. Получените разстояния са в пъти по-
големи, в сравнение с тези от чуждестранните методики. Както се вижда и от участващите във 
формулите параметри, в изчисленията не се вземат предвид проектните напречни и 
надлъжни наклони, както и не се въвеждат ограничения по отношение на допустимото водно 
разпространение или дълбочината на водата при бордюра. Не се определя и ефективността 
на работа на дъждоприемните шахти.  

Във връзка с установените в нашата нормативна уредба пропуски и целта на 
дисертационния труд, подробно са разгледани две чуждестранни методики за определяне на 
разстоянията между дъждоприемните шахти [45, 55]. В т. 3.2. е направено сравнение между 
двете методики, математически и методически описани в точка 3.1. И двете методики отчитат 
критерия за максимално допустимо водно разпространение. Установено е, че получените 
разстояния между дъждоприемните шахти за осигуряване на изпълнението на този критерий 
са с 17-30% по-малки при използване на английската методика. Получените разлики се 
дължат на обвързаността на тази методика с отчитане на стойности за основни параметри от 
таблици и използване на конкретна класификация за дъждоприемните шахти, валидни за 
местните условия.  

Приетата от Министерство на транспорта на САЩ методика отчита формата на 
дъждоприемните шахти, проектните надлъжни и напречни наклони на отводняваната 
територия, използва като критерий максималното допустимо водно разпространение и 
определя каква е ефективността на работа на всяка от дъждоприемните шахти. Методиката 
дава възможност за лесна промяна на стойностите на участващите параметри и е подходяща 
за прилагане при отводняване не само на улици, но и на различни по вид благоустройствени 
обекти (площади, паркинги). Основните съображения за избора между двете методики са 
изложените недостатъци на английската методика и установената гъвкавост и възможност за 
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приложение в различни условия на методиката от САЩ. Въз основа на тези изводи, авторът 
предлага при определяне на местата на дъждоприемните шахти в проектите за вертикално 
планиране у нас да бъде използвана именно американската методика. 

От анализа на получените резултати са направени основни изводи за зависимостите 
между разстоянията между дъждоприемните шахти и участващите в изчисленията параметри. 
Установено е, че разстоянията между дъждоприемните шахти се увеличават с увеличаване на 
надлъжния наклон на улицата. Друг основен параметър, който влияе върху проектните 
разстояния е широчината на отводняваната територия. Колкото по-голяма е площта, толкова 
по-малки са разстоянията между шахтите. Това означава, че за улици от по-висок клас (с по-
голяма широчина) ще са необходими повече на брой дъждоприемни шахти, разположени на 
по-малки разстояния. 

Периодът на еднократно претоварване на канализационната мрежа е друг важен 
критерий, който оказва влияние върху разполагането на дъждоприемните шахти. И при него с 
нарастване на стойността на критерия, разстоянията между дъждоприемните шахтите 
намаляват. Изборът на стойност се прави в зависимост от характера на отводняваната 
територия в интервал, определен от Таблица 3. Конкретното влияние на промяната в 
големината на периода на еднократно претоварване за всеки вид територия е изследвано в 
седма глава.  

4. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ОТВОДНЯВАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ УЛИЦИ В НИВЕЛЕТНА ПРАВА   

Настоящото изследване е направено с цел: 

- оценка на ефективността на отводняване на съществуващи улични участъци чрез 
изследване на широчината на водното разпространение. С прилагане на избраната в точка 3.2 
методика при зададен критерий за максимално допустимо водно разпространение са 
определени проектни местата на дъждоприемните шахти с цел сравнение между 
съществуващото и проектното им местоположение; 

- оценка на ефективността на отводняването при използване на различни по вид 
дъждоприемни шахти: двойни стандартни дъждоприемни шахти, шахти с отвор в бордюра и 
дъждоприемни шахти, разположени в ригола със сложен профил. Оценката е извършена чрез 
анализ на големината на поетото водно количество от различните видове шахти. 

Изследванията са направени за два улични участъка от първостепенната улична мрежа в 
гр. София. Първият участък представлява част от бул. „Васил Левски” с дължина 996.37 m, а 
вторият - част от бул. „Драган Цанков“ с дължина 1256 m. Необходимите изходни данни и 
материали за избраните улични участъци са предоставени от геодезическа фирма Мапекс АД. 

Изчисленията са направени при приет критерий за максимално допустимо водно 
разпространение 1,5 m за участъка от бул. „Васил Левски“ и 1,0 m за бул. „Драган Цанков“.  

4.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДНОТО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИ ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ  

В първия етап от изследването е анализирано съществуващото положение на 
дъждоприемните шахти, чрез определяне на широчината на водното разпространение за 
изградените дъждоприемни шахти в двата разглеждани участъка.  

От анализа на изчислените стойности са направени следните констатации:  

- Въведеният критерий за максимално допустимо водно разпространение от 1,5 m се 
удовлетворява само в участъците с надлъжни наклони 1,45% и 1,59% и напречен наклон 2% 
(Фиг. 12.). Там получените стойности за Т са около 1,3 m. За лявото платно на същия участък, 
където напречният наклон варира в интервала 0,5-1% стойностите на водното 
разпространение значително превишават въведената допустима стойност 1,5 m, като на места 
достигат до 3,6 m. Причината за това са малките стойности на напречния наклон, които 
изискват специфични мерки за отводняване. 
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Фиг. 12. Водно разпространение при Sx<2% 

- В следващите изследвани участъци, характеризиращи се с минимални надлъжни 
наклони (от 0,32% до 0,49%), водното разпространение надвишава въведения критерий от 1,5 
m средно с 50 cm, като на места достига до 2,4 m (Фиг. 13). Получените стойности, над 
допустимите, са в резултат на минималните стойности на надлъжните наклони, тъй като те 
изискват разполагане на дъждоприемни шахти на значително по-къси разстояния една от 
друга. 

 

Фиг. 13. Водно разпространение при SL=0,32% 

- При максималния надлъжен наклон 6,06% съществуващите дъждоприемни шахти са 
разположени през 24-27 m, което води до образуване на водно разпространение от 0,83 до 
0,88 m. Тук се забелязва поставяне на повече от необходимият брой шахти, тоест 
преоразмеряване. 

От получените резултати ясно се вижда зависимостта между широчината на водното 
разпространение на пътното платно и стойностите на надлъжния и напречния наклон на 
улицата. Използването на напречни наклони, по-малки от нормативно утвърдените (2,5%) 
води до задържане на голямо количество дъждовна вода на пътната настилка и изисква 
повече на брой дъждоприемни шахти, които да осигуряват нейното поемане. Стойности на 
напречните наклони, по-малки от нормативно приетите, не бива да бъдат допускани, както 
при проектиране, така и при рехабилитация и реконструкция на улици, освен ако не са 
съобразени и с местата и вида на дъждоприемните шахти. 

Прави впечатление, че разстоянията между изградените дъждоприемни шахти в 
участъците с надлъжни наклони 1,45% и 1,59% са значително по-малки, отколкото 
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разстоянията между шахтите при критично малките надлъжни наклони. В разглеждания 
случай, при надлъжен наклон 0,32%, разстоянията между шахтите превишават 40 m, а трябва 
да бъдат значително по-малки от разстоянията в участъците с наклони 1,45% и 1,59%, които са 
под 20 m. Т.е. при малките надлъжни наклони изградените дъждоприемни шахти са 
разположени през по-голямо разстояние, отколкото при по-големите стойности на наклоните, 
което е в пълно противоречие с направените в т. 3.2 изводи относно връзката между 
големината на надлъжния наклон и разстоянията между шахтите. 

4.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ  МЕСТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ  

 В тази част от експерименталните изследвания са определени проектните места на 
дъждоприемните шахти за изследваните участъци при приетите стойности на критерия за 
максимално допустимо водно разпространение (Таблица 7).  

Таблица 7. Съществуващи и проектни разстояния 

SL Sx  
Съществуващи  

разстояния 

Проектни 
разстояния 

6,06% 2% 24-27 m 36 m 

1,59% 
2% 
1% 

16-22 m 
23 m 
7,5 m 

1,45% 
2% 

0,5% 
20 m 

22 m 
<3 m 

0,49% 2% 30-40 m 13,5 m 

0,40% 2% 32-34 m 12 m 

0,38% 2% 19 m 12 m 

0,32% 2% 30-40 m 11 m 

При сравнение между проектните и съществуващите разстояния е установено, че 
проектните разстояния в участъците с минимални надлъжни и напречни наклони силно се 
отличават (в пъти по-малки) от разстоянията между изградените шахти, което означава, че в 
тези участъци не е осигурено ефективно отводняване на повърхностните води. Това се вижда 
и от получените завишени стойности на водно разпространение (2-2,4 m) в т. 4.1. При 
максималния надлъжен наклон 6,06% съществуващите шахти са изградени през по-малки 
разстояния, в сравнение с получените проектни стойности. Съществуващите дъждоприемни 
шахти са разположени през разстояния 24-27 m, което е с около 10 m по-малко от получените 
проектни стойности.  

Изводът, който може да се направи от сравнението между местоположението на 
проектните и съществуващите дъждоприемни шахти за двата разгледани улични участъка е, 
че на местата с най-малки стойности на надлъжните наклони разстоянията между 
съществуващите шахти са в пъти по-големи от проектните. Обратното, при по-големите 
стойности на надлъжните наклони съществуващите дъждоприемни шахти са разположени на 
по-малки разстояния от проектните. На практика при малки надлъжни наклони, които 
изискват повече на брой дъждоприемни шахти, разположени на по-малки разстояния една от 
друга, в действителност дъждоприемните шахти са поставени на значително по-големи 
разстояния една от друга. Това води до съществено превишаване (над 30%) на допустимото 
водното разпространение. 

Въз основа на разгледаните примери, представителни за уличната мрежа в гр. София, 
може да се направи изводът, че начинът на разполагане на дъждоприемните шахти, 
използван и до сега в проектантската практика, при малки надлъжни наклони не осигурява 
ефективно отводняване на уличните пространства.  
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4.3. ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОТВОДНЯВАНЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЪЖДОПРИЕМНИ 

ШАХТИ  

При представянето на различните видове дъждоприемни шахти (т. 2.3) беше споменато, 
че ефективността на всеки от видовете е по-голяма при използването му в определени, 
конкретни условия. За да се провери това твърдение тук са направени експериментални 
изследвания за определяне на големината на поетото водно количество от различните 
видове шахти: двойни дъждоприемни шахти, шахти с отвор в бордюра и шахти, поставени в 
ригола със сложен профил. 

4.3.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТА НА ДВОЙНИ ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ 

С цел извършване на оценка на ефекта от използване на двойни вместо единични 
дъждоприемни шахти са изчислени разстоянията между тях и ефективността им на работа  
при максимално допустимо водно разпространение 1,5 m.  

В резултат на направените изчисления при използване на двойни дъждоприемни 
шахти се констатира увеличаване на ефективността на работа с 10-13%, в сравнение с 
единичните шахти. 

След сравнение на получените проектни разстояния между единични и двойни 
дъждоприемни шахти (при удовлетворяване на приетия критерий за максимално допустимо 
водно разпространение), е установено, че при използване на двойни дъждоприемни шахти 
разстоянията между тях намаляват с 1-2 m. При проверка на широчината на водното 
разпространение е установено незначително намаляване в рамките на 5-6 cm. 

От тези резултати може да се направи изводът, че използването на двойни 
дъждоприемни шахти не води до съществено увеличаване на проектните разстояния между 
тях и намаляване на техния брой. Увеличава се само ефективността им на работа, но в малки 
граници (до 10%).  

4.3.2. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ 

ШАХТИ В РИГОЛА СЪС СЛОЖЕН ПРИФИЛ  

Наличието на понижение в риголата води до увеличаване на напречния наклон и при 
една и съща стойност на приетото допустимо водно разпространение Т дава възможност за 
провеждане на по-голямо водно количество. 

Направено е експериментално изследване с въвеждане на ригола със сложен профил с 
понижение. Изчислени са водните количества, пропускани през напречния профил за 
различните по големина надлъжни наклони. От изчисленията е установено, че водното 
количество при ригола със сложен профил е около три пъти по-голямо от водното количество, 
пропускано през ригола с обикновен профил. В резултат на това разстоянията между 
дъждоприемните шахти се увеличават също около три пъти, което води до значително 
намаляване на техния брой.  

4.3.3. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОРАЗМЕРИТЕЛНОТО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ШАХТИ С ОТВОР В 

БОРДЮРА  

Дъждоприемните шахти с отвор в бордюра се използват при отводняване на улици със 
значителна дълбочината на водата пред бордюра. Те по-трудно се запушват, не пречат на 
пътния трафик и са особено ефективни при малки стойности на надлъжните наклони. В 
изследването са изчислени необходимите дължини на отвора в бордюра за поемане на целия 
отток. Направени са изчисления и с използване на комбинирана шахта с решетка и отвор в 
бордюра с дължина, равна на дължината на шахтата (0,5 m). Наличието на отвор в бордюра 
(при SL=1,59%), поема допълнително 20% от оттока, като с намаляване на надлъжния наклон 
този процент нараства и достига 35% при минималния надлъжен наклон SL=0,32. Това 
доказва, че тяхната ефективност се увеличава с намаляване на надлъжния наклон, което ги 
прави по-ефективни при отводняване на улици с малки стойности на надлъжните наклони. 
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4.4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

От направените експериментални изследвания в тази глава е установено, че разстоянията 
между изградените дъждоприемни шахти за участъци с минимални надлъжни наклони (0,3-
0,5%) са средно 3 пъти по-големи от получените проектни разстояния. В резултат на това се 
формира водно разпространение с широчина от 2-2,4 m, което превишава допустимата 
стойност с 35-60%. Това означава, че при критично малки стойности на надлъжните наклони 
не е осигурено ефективно отводняване. Тъй като наличието на надлъжни наклони до 3% 
изисква по-малки разстояния между дъждоприемните шахти, което води до оскъпяване на 
канализационната система, на тези места се препоръчва използване на шахти с отвор в 
бордюра, които са много по-ефективни. 

При проверка на водното разпространение за съществуващите шахти критерият Т е 
удовлетворен само за надлъжни наклони 1,45%, 1,59% и 1,72. За големи стойности на 
надлъжните наклони (6,06%) съществуващите дъждоприемни шахти са разположени на по-
малки разстояния от проектните, което води до по-малки стойности на водното 
разпространение (83-88%), в сравнение с максимално допустимите. За останалата част от 
разгледаните участъци стойностите за Т са завишени с 30 cm и повече. Установено е и 
увеличаване на водното разпространение при по-малки стойности на напречния наклон (до 
3,6 m).  

Необходимите разстоянията между проектните шахти в участъците с напречни наклони, 
по-малки от нормативно установените (2,5%), са твърде малки (между 3 и 7,5 m), 
следователно отводняването с използване на дъждоприемни шахти с решетка не е 
достатъчно икономически ефективно. Това налага необходимостта от използване на други 
типове дъждоприемни шахти, с по-голяма ефективност в такива условия, например 
дъждоприемни шахти, разположени в ригола със сложен профил или комбинирани 
дъждоприемни шахти.  

Основен извод от направеното изследване е, че при по-малките надлъжни наклони 
съществуващите шахти са разположени на по-големи разстояния една от друга, отколкото при 
по-големите наклони, което е в пълно противоречие с направените до момента изводи за 
връзката между големината на наклона и разстоянията между дъждоприемните шахти. В 
резултат на разгледаните примери, представителни за уличната мрежа в гр. София, може да 
се направи изводът, че начинът на разполагане на дъждоприемните шахти, използван и до 
сега в проектантската практика у нас, при малки надлъжни наклони не осигурява ефективно 
отводняване на уличните пространства. Ето защо при реконструкция и рехабилитация на 
улици трябва да се прави проверка и на ефективността на работа на изградените 
дъждоприемни шахти и при необходимост да се предвиди и реконструкция на 
канализационната система, включително поставяне на допълнителни дъждоприемни шахти. 

Въз основа на направения експеримент за използване на различни видове 
дъждоприемни шахти са направени следните изводи: 

- Използването на двойни дъждоприемни шахти, вместо единични, е неефективно. 
Необходимите междинни разстояния, удовлетворяващи въведения критерии за максимално 
допустимо водно разпространение, са с не повече от 2 m по-малки от необходимите при 
използване на единични дъждоприемни шахти, т.е. използването на двойни дъждоприемни 
шахти не намалява необходимите разстояния между шахтите, а само увеличава тяхната 
ефективност на работа. В следствие на което се препоръчва използването им на места с 
голяма вероятност от запушване (вдлъбнати вертикални криви). 

- При използване на риголи със сложен профил необходимите разстояния между 
дъждоприемните шахти се увеличават до 3 пъти. Това позволява разполагане на 
дъждоприемните шахти на по-голямо разстояние една от друга, тъй като дава възможност за 
провеждане на по-голямо водно количество при прието максимално допустимо водно 
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разпространение и ги прави подходящи за разполагане в улици с по-малки надлъжни и 
напречни наклони. 

- Използването на шахти с отвор в бордюра, в комбинация с дъждоприемни шахти с 
решетка, осигурява поемане на допълнително 20-35% водно количество. Този процент 
нараства с намаляване на надлъжния наклон, което ги прави по-ефективни при отводняване 
на улици с малки стойности на надлъжните наклони. 

5. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ В УЛИЦИ С ВДЛЪБНАТА ВЕРТИКАЛНА КРИВА 

Особен случай при отводняване на улици са участъците във вдлъбната вертикална крива. 
Когато единственият изход за отвеждане на повърхностните води от тези понижени места е 
канализационната система, то трябва да се обърне особено внимание на определянето на 
местата и вида на дъждоприемните шахти, така че да се изпълни критерия за максимално 
допустимо водно разпространение в най-ниската им точка. На това място е задължително 
поставянето на дъждоприемна шахта. Освен разполагането на шахтата важно е да се вземе 
предвид условието, че шахтата в най-ниската точка трябва да поема цялото водното 
количество, постъпващо от двете и страни.  

5.1. МЕТОДИКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ ВЪВ ВДЛЪБНАТА ВЕРТИКАЛНА 

КРИВА 

В американското ръководство за проектиране [55] се препоръчва изчисленията за 
определяне на местата на дъждоприемните шахти във вдлъбната вертикална крива да се 
извършват с минимален период на еднократно претоварване Р=50 години [43, 55] и 
въвеждане на 50% вероятност от запушване. В тези участъци допълнително се проектират 
„спомагателни“ шахти (flanking inlets) от двете страни на най-ниско разположената, крайна 
дъждоприемна шахта (Фиг. 14). 

 

Фиг. 14. Спомагателни дъждоприемни шахти 

 Спомагателните дъждоприемни шахти трябва да са разположени, така че при запушване 
на основната дъждоприемна шахта в най-ниската точка да могат да поемат цялото 
оразмерително водно количество, без надвишаване на допустимото водно разпространение. 
Начините за определяне на разстоянията Sp’ между крайната и спомагателните 
дъждоприемни шахти подробно са описани в тази част от дисертацията.  

  Предвиждането на спомагателни дъждоприемни шахти не винаги осигурява 
изпълнение на критерия за максимално допустимо водно разпространение в най-ниската 
точка. Това зависи до голяма степен от мястото на последната дъждоприемна шахта, 
получена от разполагането на шахтите в участъка в нивелетна права и дължината на самата 
крива. За да се изпълни приетият критерий трябва да се направи методическа връзка между 
разполагането на дъждоприемни шахти в нивелетна права и разполагането им във вдлъбната 
вертикална крива, която не е описана в американската методика. Авторът предлага за 
осъществяването на това условие поставяне на още допълнителни шахти, разположени 
между спомагателната дъждоприемна шахта и началото/края на вертикалната крива (Фиг. 15 
и Фиг. 16).  
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Фиг. 15. Разполагане на една допълнителна дъждоприемна шахта 

 

Фиг. 16. Разполагане на две допълнителни дъждоприемни шахти 

 Те могат да бъдат поставени на местата, където се очаква надвишаване на 
допустимото водно разпространение или извън кривата, в участъка с постоянен наклон, ако 
кривата е прекалено къса (с малък радиус). Това се прави итеративно по избраната методика 
в трета глава, чрез следене на големината на водното разпространение и ефективността на 
дъждоприемните шахти. Препоръчва се в изчисленията задължително да се отчита промяната 
на надлъжния наклон в обсега на вертикалната крива, определен от следната формула [16]: 

 k
L вк

x
S ,

R
   (5.1) 

където Rвк е радиус на вертикална крива, а xк е разстояние от най-ниската точка на 
вертикалната крива до текуща точка. 

Съгласно британското ръководство [45] за определяне на местата на дъждоприемните 
шахти във вдлъбната вертикална крива се използва методиката за разполагане на 
дъждоприемни шахти в нивелетна права, въвеждайки допълнително условие за осигуряване 
на ефективност на дъждоприемните шахти в най-ниската точка поне 95%. Това се постига чрез 
избор на подходящ вид дъждоприемна шахта или редуциране на допустимото водно 
разпространение за намаляване на оразмерителното водно количество, постъпващо към 
дъждоприемната шахта. 

5.2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

За анализиране на методиките, разгледани в предходната точка 5.1, са направени 
експериментални изследвания за 16 симетрични моделни вертикални криви с различни 
геометрични параметри с цел: 

-  да се установи как се променя водното разпространение в обхвата на вертикална 
крива и по какъв начин геометричната форма на кривата оказва влияние върху разстоянията 
между дъждоприемните шахти; 
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- да се сравнят резултатите, получени по двете изследвани методики и да се направи 
избор на методика, която да бъде подходяща за използване у нас. 

В първия етап е изследвана промяната на водното разпространение в обсега на 
вертикалните криви, чрез изчисляване на широчината на водното разпространение за 
дъждоприемни шахти, разположени през еднакво разстояние - Sp=20 m, започвайки от 
задължителната шахта в най-ниската точка. За всяка дъждоприемната шахта в обхвата на 
кривата надлъжният наклон е изчислен по формула (5.1). С доближаване на най-ниската точка 
от вертикалната крива надлъжните наклони намаляват, достигайки стойност 0%. Това налага 
разполагане на повече, по-близко разположени дъждоприемни шахти в обхвата на 
вертикалната крива.  

Във вторият етап от изследването са определени местата на дъждоприемните шахти, 
разположени от двете страни на крайната шахта. Това е направено чрез прилагане на 
описаните в точка 5.1 методики при въведен критерий за максимално допустимо водно 
разпространение Т=1,5 m.  Резултатите от изследването са поместени в точка 5.2.1 от 
дисертацията. От направения анализ на използваните методики и експерименталните 
изследвания е установена принципна разлика между двете методики.  

Във Великобритания изчисленията се правят единствено въз основа на условието за 
осигуряване на близка до максималната (95%) ефективност на дъждоприемната шахта, 
разположена в най-ниската точка. Това се прави чрез отчитане на постъпващото водно 
количество от двете страни на шахтата и изчисляване на разстоянието до първата 
допълнителна шахта, така че да се осигури търсената ефективност. Основен недостатък тук е, 
че в изчисленията не се отчита формата на вертикалната крива, нейната дължина и радиус, 
което се доказва с направените изследвания. Както беше отбелязано в трета глава тази 
методика е обвързана с отчитане на стойности от таблици, свързани с използвани местни 
изисквания и условия, което затруднява нейното прилагане у нас. 

В методиката от САЩ се предвижда поставяне на спомагателни шахти, което осигурява 
изпълнението на приетия критерий за максимално допустимо водно разпространение дори 
при запушване на шахтата в най-ниската точка. Основно преимущество на този подход пред 
английската методика е отчитането на геометричната форма на кривите. Изчисленията 
показват, че с увеличаване на радиуса на кривите се увеличава и разстоянието Sp‘ между 
крайната и спомагателната шахта.  

С оглед на изложеното авторът счита, че методиката от САЩ е за предпочитане при 
определяне на местата на дъждоприемните шахти във вдлъбнати вертикални криви, като 
предлага тази методика да бъде използвана в комбинация с избраната методика за 
разполагане на дъждоприемни шахти в улици в нивелетна права. За осигуряване на критерия 
за максимално допустимо водно разпространение авторът препоръчва поставяне на 
допълнителни дъждоприемни шахти (Фиг. 15 и Фиг. 16) във вертикалните криви или 
непосредствено преди тях. 

5.3. ПРИМЕР ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ ВЪВ ВДЛЪБНАТИ ВЕРТИКАЛНИ КРИВИ  

За илюстрация на избраната методика и доказване на нейната приложимост са 
определени местата на дъждоприемните шахти за реални вдлъбнати вертикални криви от 
улични участъци в гр. София (Таблица 8). 

Таблица 8. Данни за изследваните криви 

  i1 i2 Rвк /m/ Lвк /m/ В /m/ Sp’ /m/ 

бул. "Пейо Яворов" -3.39% 1.98% 1800 96.66 7 4.5 

бул. "Андрей Ляпчев" -1.93% 4.17% 1500 91.5 8 4.0 
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Получените резултати за местата на дъждоприемните шахти в кривата от бул. „Андрей 
Ляпчев“ са изобразени на Фиг. 17, а за бул. „Пейо Яворов“ – на Фиг. 18. 

 

Фиг. 17. Местоположение на дъждоприемните шахти по бул. "Андрей Ляпчев" 

 

Фиг. 18. Местоположение на дъждоприемните шахти по бул. "Пейо Яворов" 

5.4. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИ ШАХТИ В УЛИЦИ ВЪВ ВДЛЪБНАТА 

ВЕРТИКАЛНА КРИВА 

С оглед на изложеното в тази глава авторът предлага методика за определяне на 
местата на дъждоприемните шахти във вдлъбната вертикална крива, която се изразява в 
следното: 

- Задължително разполагане на дъждоприемна шахта в най-ниската точка на 
вертикалната крива (крайна дъждоприемна шахта), за която стойността на изчисленото 
оразмерително водно количество се удвоява. 

- Проектиране на спомагателни шахти от двете страни на крайната дъждоприемна шахта 
и проверка на стойността на водното разпространение в най-ниската точка на кривата; 

- Ако водното разпространение е по-голямо от допустимото, се поставя допълнителна 
шахта между спомагателната и последната шахта, получена от разполагането на шахтите в 
участъка в нивелетна права (обикновено по средата). Тя може да се постави и в началото/края 
на кривата или там, където водното разпространение се очаква да надвиши допустимото. Ако 
стойностите са близки до максимално допустимото водно разпространение, тази 
допълнителна дъждоприемна шахта може да се измества, като се доближава до 
спомагателната. По този начин се намалява водното разпространение, но в по-малки граници; 

- При вертикални криви с по-голяма дължина се поставят две, три или повече 
допълнителни дъждоприемни шахти между спомагателната шахта и последната шахта от 
участъка в нивелетна права (на еднакви разстояния). Точните разстояния се определят чрез 
последователни итерации, отново следейки големината на водното разпространение. 

От особено значение е отчитането на вероятността от запушване на дъждоприемните 
шахти при разполагането им във вдлъбнати вертикални криви, където тази вероятност е 
значително по-голяма. Поради тази причина авторът предлага задължително отчитане на 50% 
вероятност от запушване на крайната и спомагателните дъждоприемни шахти. Съгласно 
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избраната методика, за отчитане на тази вероятност е необходимо намаляване на площта на 
отворите на дъждоприемната решетка с 50%, което съответства на намаляване на широчината 
на дъждоприемната шахта наполовина. 

Друг основен параметър при определяне на местата на дъждоприемните шахти във 
вдлъбната вертикална крива е периодът на еднократно претоварване на канализационната 
мрежа. Поради сложността на отводняване във вдлъбната вертикална крива, неговата 
стойност трябва да бъде по-висока, в следствие на което авторът препоръчва използване на 
възможно най-голяма стойност за периода на еднократно претоварване, приета у нас – 5 г.  

За крайната и спомагателните дъждоприемни шахти авторът препоръчва използване 
на шахта с отвор в бордюра или комбинирана дъждоприемна шахта, които по-трудно се 
запушват. При липса на такава възможност се предлага използване на двойна дъждоприемна 
шахта. 

При поставянето на допълнителните дъждоприемни шахти трябва да се отчита и 
промяната на надлъжния наклон в обсега на вертикалната крива. 

Местата на дъждоприемните шахти следва да се определят по описаната 
последователност, като основният стремеж е осигуряване на допустимото водно 
разпространение в най-ниската точка с възможно най-малко на брой дъждоприемни шахти. 

5.5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Отводняването на улици във вдлъбната вертикална крива е специфично и затруднено, 
което е доказано с извършеното експериментално изследване на промяната на водното 
разпространение за шестнадесетте моделни вертикални криви. Установено е увеличаване на 
широчината на водното разпространение в обхвата на кривата и достигането му до силно 
завишени стойности (2,28 m) в най-ниската им точка. 

Единственото изискване при отводняване на улици във вдлъбната вертикална крива, 
поставено в български литературни източници и нормативна уредба [16, 29], е поставяне на 
дъждоприемна шахта в най-ниската им точка. В чужбина, поради особеностите на 
отводняване на тези места, се поставят допълнителни, специфични изисквания. За 
изпълнение на тези изисквания са разгледани две методики от Великобритания и САЩ.  

От направените анализ и експериментални изследвания е установена принципната 
разлика между двете методики. Във Великобритания изчисленията се правят единствено въз 
основа на условието за осигуряване на близка до максималната (95%) ефективност на 
дъждоприемната шахта, разположена в най-ниската точка. Основен недостатък на тази 
методика е, че в изчисленията не се отчита формата на вертикалната крива, нейната дължина 
и радиус. В САЩ се предлага поставяне на спомагателни шахти във вдлъбнатите вертикални 
криви, което осигурява изпълнението на приетия критерий за максимално допустимо водно 
разпространение дори при запушване на шахтата в най-ниската точка. Основно преимущество 
на този подход е отчитането на геометричната форма на кривите, за разлика от английската 
методика. С оглед на изложеното авторът счита, че методиката от САЩ е за предпочитане при 
определяне на местата на дъждоприемните шахти във вдлъбната вертикална крива у нас. 

Формулирана е методика, основана на използваната в САЩ, като авторът 
допълнително предлага начин за осъществяване на методическа връзка при разполагане на 
дъждоприемни шахти в участъци в нивелетна права и вертикална крива. Препоръчва се 
задължително отчитане на промяната на надлъжния наклон в кривата и въвеждане на 50% 
вероятност от запушване на крайната и спомагателните дъждоприемни шахти. Препоръчва се 
също така изчисленията за разполагане на шахти във вертикална крива да се правят с 
използване на възможно най-голяма стойност за периода на еднократно претоварване на 
канализационната мрежа у нас – 5 г. 
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За илюстрация на избраната методика и доказване на нейната приложимост е даден 
пример за определяне на местата на дъждоприемните шахти за съществуващи улични 
участъци във вдлъбната вертикална крива. 

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ ПРИ ОТВОДНЯВАНЕ НА КРЪСТОВИЩА 

За осигуряване на безопасно и комфортно преминаване в кръстовища е необходимо да се 
вземат специални мерки за тяхното отводняване. Определянето на местата на 
дъждоприемните шахти в кръстовища зависи от няколко основни фактора: 

- наличието на пешеходни пътеки; 

- големината (площта) на кръстовището; 

- посоката на надлъжните наклони на улиците, формиращи кръстовището; 

- вертикалната планировка на кръстовището. 

В някои български източници [10, 11, 29, 37] са направени отделни препоръки относно 
подходящите места за разполагане на дъждоприемни шахти при отводняване на кръстовища. 
Тези препоръки обаче са доста общи и в тях не се отчита влиянието на основни геометрични 
параметри като наклони, широчина на отводняваната територия и допустимото водно 
разпространение, които са ключови за осигуряване на ефективно отводняване.  

Основните условия, които по мнението на автора допълнително трябва да се вземат 
предвид при определяне на местата на дъждоприемните шахти в кръстовища, са следните: 

- в зоната на пешеходните пътеки, където има понижени бордюри, не бива да се 
допуска височината на водата при бордюра да бъде по-голяма от височината на самия 
бордюр; 

- широчината на водното разпространение не трябва да надвишава предварително 
определена допустима стойност.  

Въз основа на това стойността на максималното допустимо водно разпространение в зона 
на кръстовище трябва да е определена предвид: 

- изискванията на действащата нормативна уредба за осигуряване на достъпна среда за 
лица в неравностойно положение [28], като в зоната на пешеходните пътеки трябва да се 
осигури ненавлизане на дъждовна вода през понижения бордюр към тротоарните 
пространства. 

- редуцираните стойности на водното разпространение, използвани в чужбина [46, 52].  

Предвид изложените съображения, за осигуряване на безопасно и комфортно 
преминаване през кръстовища с различни наклони, авторът предлага максималното 
допустимо водно разпространение в кръстовища да бъде ограничено до 0,5 m. 

С цел формулиране на методически указания за отводняване на кръстовища, в тази глава 
от дисертационния труд е направено експериментално изследване, изразяващо се в 
определяне на местата на дъждоприемните шахти за основни типови кръстовища. Разгледани 
са общо девет варианта на кръстовища с различна посока на надлъжните наклони на двете 
формиращи ги улици. При вертикалното планиране на кръстовищата за всички разгледани 
случаи за определяща е приета улицата от по-висок клас и нейният напречен профил се 
запазва и в зоната на кръстовището.  За всеки един от вариантите изчисленията са 
реализирани с използване на формули от избраната в трета глава методика. Разполагането на 
дъждоприемни шахти в кръстовищата е извършено самостоятелно за всеки един от 
вариантите, като започва с разглеждане на този участък/участъци, чиито надлъжен наклон е с 
посока на падане към кръстовището. Ако няма такъв, то определянето на местата на 
дъждоприемните шахти започва с разглеждане на улицата от по-висок клас. Част от 
получените резултати са илюстрирани на следващите фигури: 
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Фиг. 19. Разположение на дъждоприемни      Фиг. 20. Разположение на дъждоприемни 

    шахти в кръстовище, вариант 6                 шахти в кръстовище, вариант 7 

 

6.1. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Местата на дъждоприемните шахти в кръстовища трябва да се определят въз основа на 
хидравлично оразмеряване при осигуряване на критерия за максимално допустимо водно 
разпространение. След анализ на използваните стойности за този критерий в чужбина [45, 49, 
55] и съобразявайки се с техническите изисквания у нас за осигуряване на достъпна среда за 
лица в неравностойно положение [28], авторът предлага максималната стойност на водното 
разпространение в кръстовище да бъде 0,5 m. 

Въз основа на анализ на направените изследвания за основните типове кръстовища са 
разработени методически указания, изразяващи се в следното: 

- Изчисляват се разстоянията Sp между дъждоприемните шахти в правите нивелетни 
участъци преди кръстовището, така че да се осигури приетото за съответната улица допустимо 
водно разпространение Т; 

- Изчисляват се разстоянията T 0,50

pS  , необходими за осигуряване на приетото 

максимално допустимо водно разпространение в кръстовището (0,5 m); 

- В зависимост от посоката на надлъжните наклони се проверява дали е изпълнено 
условието Т≤0,5 m в зоните на пешеходните пътеки; 

- Определянето на местата на дъждоприемните шахти започва от улици, с посока на 
падане на надлъжните наклони към кръстовището. Задължително е поставяне на 
дъждоприемни шахти преди пешеходните пътеки от страната на прииждащите повърхностни 
води. С цел редуциране на водното разпространение от стойността му преди кръстовището 
до Т=0,5 m е необходимо поставяне на допълнителни дъждоприемни шахти на разстояние 

T 0,50

pS  от предходните. 

- За улиците, с посока на падане на надлъжните наклони извън кръстовището, местата 
на дъждоприемните шахти се определят в зависимост от големината (площта) на 
кръстовището. При необходимост, те се поставят преди пешеходните пътеки от страната на 
прииждащите повърхностни води. Ако изчисленото водно разпространение в зоната на 
пешеходните пътеки е по-голямо от 0,5 m дъждоприемните шахти се поставят 
непосредствено преди тях. Ако водното разпространение е по-малко от 0,5 m – 
дъждоприемни шахти не са необходими. 
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- При изчисляване на водното разпространение се отчитат и всички допълнителни 
водни количества, прииждащи от съседни участъци в зависимост от решението на 
кръстовището във вертикално положение. 

- При определяне на местата на дъждоприемните шахти, в зависимост от вертикалната 
планировка на кръстовището, се взема предвид промяната на напречните наклони и 
преоформянето им към едностранен напречен наклон.  

7. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ ВЪРХУ ПРОЕКТНИТЕ РАЗСТОЯНИЯ МЕЖДУ 

ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ 

Oпределянето на проектните разстояния между дъждоприемните шахтите зависи от 
големината на оразмерителното водно количество. Тя се определя от площта на 
отводняваната територия и избраните стойности за интензивност на оразмерителния дъжд, 
която се задава чрез периода на еднократно претоварване на мрежата,  отточния коефициент 
и коефициента на Манинг. 

Стойностите на периода на еднократно претоварване и отточния коефициент се вземат от 
съответните нормативни документи у нас [29]. Възможните стойности за коефициента на 
Манинг от различни чуждестранни източници са дадени в Таблица 2 [45, 55]. За голяма част от 
тези параметри предложените в тези документи стойности не са конкретни, а се избират в 
определен интервал в зависимост от характера на отводняваната територия. Така например 
стойността на отточния коефициент за паважи с незапълнени фуги е от 0,70 до 0,50 или 
периодът на еднократно претоварване на канализационната система за смесени централни 
територии е от 2 до 5 години.  

Целта на настоящото изследване е да се установи какво е влиянието на различните 
стойности на оразмерителните параметри върху изчислените проектни разстояния между 
дъждоприемните шахти. За осъществяване на тази цел са направени изследвания при 
използване на гранични стойности на оразмерителните параметри за съответния вид 
територия или покритие за фиктивен уличен участък от първостепенната улична мрежа при 
приет критерий за максимално допустимо водно разпространение Т=1 m. За осигуряване на 
изпълнението на този критерий са изчислени разстоянията между дъждоприемните шахти 
при гранични стойности на всеки един от оразмерителните параметри. За всеки вид 
територия или покритие допълнително са определени и промените в широчината на водното 
разпространение Т при използване на същите гранични стойности на параметрите  за 
съответната категория. 

7.1. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ОРАЗМЕРИТЕЛНИЯ ДЪЖД 

Стойностите на периода на еднократно претоварване за различни видове територии 
(жилищни, производствени, смесени централни територии и територии за обществено 
обслужване) за населени места над 10 000 жители се избират в интервала от 1 до 5 години. 

В резултат на анализа на получените стойности за различните видове територии са 
направени следните изводи. С увеличаване на периода на еднократно претоварване на 
канализационната мрежа (Фиг. 21), необходимите разстояния между шахтите намаляват. Ето 
защо за осигуряване на допустимото водно разпространение може да се препоръча избиране 
на по-големи периоди на претоварване за съответния вид територия. Това би оскъпило 
изграждането на канализационната мрежа, но ще осигури ефективно отводняване на 
уличните пространства. Установените разлики във водните разпространения за граничните 
стойности на Р за разгледаните територии са до 10%, с изключение на стойността Р=1 година 
за производствени територии. Това се илюстрира и на Фиг. 21, където се забелязва по-
драстична разлика в изчислените разстояния за Р=1 г., сравнено с останалите разгледани 
периоди, поради което авторът не препоръчва използването на тази стойност при 
разполагане на дъждоприемните шахти. 
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Фиг. 21. Стойности за Sp при промяна на Р 

7.2. ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ВЛИЯНИЕТО НА ОТТОЧНИЯ КОЕФИЦИЕНТ 

Различните стойности на отточния коефициент, използвани за едни и същи по вид 
настилки, водят до промяна в необходимите разстояния между дъждоприемните шахти. В 
тази точка е изследвано влиянието на тези стойност при различните улични настилки: плътни 
покрития (асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени), паважи с 
незапълнени фуги и грундирани трошенокаменни настилки, калдъръм и трошенокаменни 
настилки.  

От проведеното изследване е установено, че с намаляване на стойността на отточния 
коефициент разстоянията между шахтите се увеличават. За първата разгледана група (плътни 
покрития - Фиг. 22) получените разлики в разстоянията при използване на граничните 
стойности ϕ=0,90 и ϕ=0,85 са от порядъка на 6% и водят до незначителна промяна в 
широчината на водното разпространение (2 cm).  

 

Фиг. 22. Стойности за Sp при промяна на ϕ за плътни покрития 

За останалите групи (Фиг. 23) възможните стойности за отточния коефициент са в по-
големи интервали. Това води до промяна на разстоянията с 33-43% и разлики във водното 
разпространение до 13-16%.  
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Фиг. 23. Стойности за Sp при промяна на ϕ за неплътни покрития 

7.3. ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ВЛИЯНИЕТО НА КОЕФИЦИЕНТА НА МАНИНГ 

В тази точка е изследвано влиянието на граничните стойности на коефициента на Манинг 
n върху разполагането на дъждоприемните шахти. От изчисленията е установено, че с 
намаляване на стойността на коефициента на Манинг, разстоянията между шахтите се 
увеличават (Фиг. 24). Същата закономерност е установена и при изследване на влиянието на 
отточния коефициент. За всички изследвани гранични стойности на n за определен вид 
настилка отклоненията във водното разпространение са в границите на допустимите 10%, т.е. 
разстоянията, получени при всички възможни стойности на n, ще осигурят ефективно 
отводняване.  

 

Фиг. 24. Стойности за Sp при промяна на n 

7.4. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

При изследване на влиянието на възможните стойности на периода на еднократно 
претоварване върху необходимите разстояния между дъждоприемните шахти за осигуряване 
на максималното допустимо водно разпространение е установено, че с увеличаване на 
периода на еднократно претоварване проектните разстояния намаляват с 11-39%. При 
анализа на широчината на водното разпространение, получено при използване на 
нормативно установените гранични стойности на Р за всеки вид територия (жилищни, 
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производствени и смесени централни територии), получените разлики са в рамките на 
допустимите 10%. Изключение прави единствено стойността Р=1 за производствени 
територии, където отклоненията са 15%. Поради тази причина авторът препоръчва да се 
избягва използването на период на еднократно претоварване 1 година. За всички видове 
територии за осигуряване на допустимото водно разпространение се препоръчва избиране на 
горните гранични стойности на периода на претоварване на канализационната мрежа за 
съответния вид територия. Това ще оскъпи в известна степен изграждането на 
канализационната мрежа, но ще осигури ефективно отводняване на уличните пространства. 
Тук трябва да се отбележи, че избраните стойности за Р при определяне на местата на 
дъждоприемните шахти не оказват влияние върху оразмеряването на самата канализационна 
мрежа. Всички хидравлични изчисления, необходими за проектиране на канализационните 
мрежи, се правят с период на еднократно претоварване, определен от специалист по част 
Водоснабдяване и канализация. 

От изследването на влиянието на нормативно установените гранични стойности на 
отточния коефициент за различни по вид покрития следва изводът, че с увеличаване на 
стойността на отточния коефициент необходимите разстояния между шахтите намаляват. За 
плътни покрития (асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени) разликите 
между необходимите разстояния при използване на двете гранични стойности на ϕ са 6%, а 
отклоненията във водното разпространение са в границите на допустимите 10%. 
Следователно и двете гранични стойности могат да се използват за изчисляване на 
разстоянията Sp и ще осигуряват ефективно отводняване.  

За паважи с незапълнени фуги и калдъръм въпросът стои по друг начин. Получените 
разлики в разстоянията между дъждоприемните шахти са 40-43%, а отклоненията във водното 
разпространение от 15-16%. В тези случаи използването на долните граници на отточния 
коефициент няма да осигури изпълнение на избрания критерий за максимално допустимо 
водно разпространение. За решаване на този проблем авторът предлага стойностите за ϕ да 
се избират в следните интервали: за паважи с незапълнени фуги от 0,70-0,60 и за калдъръм – 
от 0,50 до 0,40.  

За трошенокаменни настилки получените отклонения за Т са по-малки – до 13%, във 
връзка с което е направено предложение стойностите за ϕ да се избират в интервала 0,40 – 
0,35. 

При изследване на влиянието на коефициента на Манинг е установена същата 
закономерност – с увеличаване на стойността на n необходимите проектни разстояния 
намаляват. При използване на двете препоръчвани във Великобритания и САЩ стойности на n 
за асфалтови настилки [45, 55] е установена минимална разлика във водното 
разпространение (до 3%), следователно независимо от това коя от двете стойности ще бъде 
избрана, получените проектни разстояния Sp между дъждоприемните шахти ще осигуряват 
ефективно отводняване.  

Предвид факта, че предложената във Великобритания класификация характеризира 
състоянието на уличното покритие, авторът предлага тези стойности да бъдат използвани при 
оценка на ефективността на работа на съществуващи дъждоприемни шахти при вече 
изградени и амортизирани улици в зависимост от състоянието на уличната настилка. 

При определяне на местата на дъждоприемните шахти за новоизградени улици, авторът 
счита за по-подходящо използването на класификацията от Министерство на транспорта на 
САЩ [55], която характеризира гладкостта на пътната настилка, която ще бъде полагана. 
Колкото по-гладка е настилката, толкова по-икономически изгодно е изграждането на 
канализационната система, но предвиждането на гладки покрития увеличава опасността от 
поява на явлението аквапланинг, поради което авторът препоръчва използване на по-грапави 
настилки. 
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8. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА НА ДЪЖДОПРИЕМНИТЕ ШАХТИ В УЛИЧНИ МРЕЖИ 

Във връзка с основната цел на дисертационния труд, въз основа на анализ на действащи 
чуждестранни методики и проведените експериментални изследвания, е разработена обща 
методика за хидравлически обосновано определяне на местата на дъждоприемните шахти 
при отводняване на улици. Основен критерий за определяне на местоположението на 
шахтите е осигуряване на максимално допустимо водно разпространение. Разполагането на 
дъждоприемните шахти се прави в определена последователност, като преди това е 
необходимо извършване на определени подготвителни работи. На този етап се избират 
стойностите на изходните параметри и се събира нужната изходна информация. 

8.1. ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ 

1. Определят се стойностите на следните параметри: 

- период на еднократно претоварване P;  

Периодът на еднократно претоварване се избира в зависимост от вида на отводняваната 
територия, съгласно нормативно установените стойности (Таблица 3). Конкретната стойност 
се определя съгласно препоръките на автора в точка 7.1. За вдлъбнати вертикални криви по 
предложение на автора се използва максималната допустима стойност за периода на 
еднократно претоварване – 5 години. 

- максимално допустимото водно разпространение T;  

Широчината на максималното допустимото водно разпространение се определя за всяка 
улица, съгласно предложената от автора Таблица 4. Стойностите варират от 1 до 1,5 m в 
зависимост от класа на улицата и 0,5 m за кръстовища. За улични участъци, предвидени за 
спирки на градски транспорт, с и без уширения, изчисленията се правят при максимално 
допустимо водно разпространение 0,50 m. 

- отточен коефициент ϕ и коефициент на Манинг n. 

Стойностите на коефициентите се избират съгласно Таблица 1 и Таблица 2 и направените в 
т. 7.4 препоръки. 

2. Определят се териториите, от които ще постъпва оразмерително водно количество 
към улиците, т.е. широчината на отводнявана територия We. При наличие на големи по площ 
територии, които допринасят за увеличаване на оразмерителното водно количество на 
разглежданата улица, е необходимо да се вземат мерки за тяхното отвеждане към 
канализационната мрежа преди достигането им до улицата. Такива обекти са прилежащи 
паркинги, рампи, площади и други пешеходни пространства. Разполагането на 
дъждоприемните шахти се прави поотделно за двете платна на движение, като всеки от 
отделно разглежданите участъци 
трябва да бъде с едностранен 
напречен наклон Sx. Обикновено 
в широчината на отводняваната 
територия се включва половината 
от пътното платно и 
прилежащите му тротоари (Фиг. 
25).  

Фиг. 25. Определяне широчината на отводняваната територия 

3. Подготвят се следните изходни материали: 

-  проектни надлъжни профили за всички улици; 

-  проекти за вертикално планиране на кръстовища (с проектни хоризонтали). 
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4. След проучване на геометричните параметри на улиците и наличните условия на 
отводняване се избират видовете дъждоприемни шахти. За улици с надлъжни наклони до 3% 
се препоръчва използване на дъждоприемни шахти с отвор в бордюра. В най-ниските точки 
на вдлъбнатите вертикални криви най-подходящо е поставянето на комбинирани 
дъждоприемни шахти. Ако няма такава възможност се предвижда използване на шахти с 
отвор в бордюра или двойни дъждоприемни шахти с решетка. При надлъжни наклони над 8% 
се препоръчват надлъжни дъждоприемни решетки по цялата широчина на улицата. В 
кръстовища с интензивно велосипедно движение също се препоръчва използване на шахти с 
отвор в бордюра. За места с малки стойности на надлъжните наклони се препоръчва 
използване на ригола със сложен профил. При необходимост видът на дъждоприемните 
шахти може да се променя. 

5. В зависимост от ситуационното решение на улиците се поставят задължителни шахти 
преди пешеходни пътеки, преди и след мостове, преди спирки на масовия обществен градски 
транспорт и в най-ниските точки при пилообразен напречен профил и др. 

8.2. СЪЩНОСТ НА МЕТОДИКАТА 

След приключване на тези предварителни дейности се извършва определянето на местата 
на дъждоприемните шахти за отделните улици и улични участъци, проектирани в нивелетна 
права. Това се осъществява чрез използване на избраната в трета глава методика. 
Разполагането на дъждоприемните шахти започва с улиците от най-висок клас и се прави 
поотделно за двете платна на движение. Продължава се с улици от следващ клас, до 
обхождане на всички улици в зададения обхват. Определянето на местата на 
дъждоприемните шахти се прави на отделни етапи (Фиг. 26). 

 

Фиг. 26. Етапи на работа 

Местата на дъждоприемните шахти в най-ниските точки от нивелетата (вдлъбната 
вертикална крива) се определят допълнително в по-късен етап. Последователността на 
разполагане на шахтите за отделните улици не е от съществено значение, тъй като 
отводняването им е независимо една от друга. Местоположението на дъждоприемните шахти 
в кръстовищата се определя в последния етап, след разполагане на дъждоприемните шахти 
във всички улици. 

Основните етапи в процеса на определяне на местата на дъждоприемните шахти са 
следните (Фиг. 28): 

1. Определяне на местата на дъждоприемните шахти в улици, проектирани в нивелетна 
права. 

Изчисленията се правят в изчислителен карнет (Фиг. 27), съставен по образец на 
използваните в САЩ, но модифициран конкретно към предлаганата методика. 
Изчислителната процедура е представена подробно в точка 8.3 от дисертационния труд. 
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Фиг. 27. Изчислителен карнет 

За всяка дъждоприемна шахта се следи нейната ефективност на работа, като не се допуска 
тя да бъде под 60%. 

2. След обхождане на цялата нивелета за съответната улица се преминава към 
разполагане на дъждоприемните шахти в следващи улици. 

3. Определяне на местата на допълнителните и спомагателните дъждоприемни шахти 
във вдлъбнати вертикални криви.  

Разполагането на дъждоприемните шахти във вертикалните криви се прави след 
разполагане на дъждоприемните шахти във всички улични участъци в нивелетна права. Първо 
се поставят задължителните дъждоприемни шахти в най-ниската точка на кривата, след което 
се определят местата на спомагателните шахти, разположени от двете страни на крайната 
шахта. Накрая, при необходимост, се поставят допълнителни шахти, които да осигурят 
критерия за максимално допустимо водно разпространение в най-ниската точка. Тази 
процедура се извършва съгласно подробно описаните препоръки в точка 8.4 от дисертацията. 

4. Определяне на местата на дъждоприемните шахти в кръстовища 

След определяне на местата на дъждоприемните шахти за всички улици се преминава към 
разполагане на шахтите в кръстовищата. Местата на дъждоприемните шахти се определят при 
осигуряване на критерия за максимално допустимо водно разпространение 0,50 m и 
съобразяване с местоположението на пешеходните пътеки. Подробни препоръки за 
разполагане на дъждоприемни шахти в кръстовища са дадени в точка 6.1.  

 

Фиг. 28. Основни етапи на методиката за определяне на местата на дъждоприемните шахти 

от km

до km Р= 5

ляво Т= 1

дясно n= 0.016

Sp We t i Q d W T L V Qi Qb E

/m/ /m/  /min//mm/h/ /m3/s/ /m/ /m/ /m/ /m/ /m/s/ /m3/s/ /m3/s/ %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

24 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

44 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

65 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

85 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

106 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

127 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

147 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

168 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

189 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87

209 9 0.9 5 114 0.0061 0.015 0.025 0.03 0.5 1 0.5 0.5 0.84 0.49 1 0.18 0.0053 0.0008 87
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В точка 8.3. от дисертационния труд подробно е описана последователността на 
необходимите изчисления за разполагане на дъждоприемните шахти в нивелетна права и 
поетапното попълване на карнета. В следващата точка 8.4. са предложени конкретни указания 
за разполагане на дъждоприемни шахти при отводняване на улици във вдлъбната вертикална 
крива. 

8.3. ИЗВОДИ 

Разработената в тази глава методика за определяне на местата на дъждоприемните 
шахти в населени места е хидравлически обоснована и е съобразена с всички установени 
изисквания в разгледаната нормативна уредба. Стойностите на участващите в изчисленията 
параметри са съобразени с нормативно установените, като допълнително са направени 
следните предложения: 

- въведено е максималното допустимо водно разпространение Т в качеството на 
основен критерий за определяне на местата на дъждоприемните шахти; 

- въведено е изискване за минимална ефективност на работа на дъждоприемните шахти 
60%; 

- въведено е задължително поставяне на спомагателни дъждоприемни шахти, които да 
подпомагат работата на шахтата в най-ниската точка за улици във вдлъбната вертикална 
крива; 

- въведено е задължително отчитане на 50% вероятност от запушване за крайната и 
спомагателните дъждоприемни шахти при вдлъбнати вертикални криви; 

- въведена е стойност за периода на еднократно претоварване на канализационната 
мрежа при определяне на местата на крайната и спомагателните дъждоприемни шахти във 
вдлъбнати вертикални криви – 5 г.; 

- направени са конкретни препоръки за използване на различни видове дъждоприемни 
шахти и риголи. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Настоящият дисертационен труд представя основните резултати от изследвания и 
анализи на автора, свързани с проблемите на отводняване на улици в проектите за 
вертикално планиране. Актуалността на разгледания проблем е доказана с липсата на 
нормативна уредба, дефинираща начин и критерий за определяне на местата на 
дъждоприемните шахти. 

Основната цел на дисертацията е създаване на обща методика за хидравлически 
обосновано определяне на местата на дъждоприемните шахти в уличните пространства, 
която да осигурява изпълнението на една от основните задачи на вертикалното планиране – 
ефективно и надеждно отводняване на териториите.  

ПРЕТЕНЦИИ ЗА НАУЧНИ ПРИНОСИ 

Основните научни резултати са обобщени в следните претенции за научни приноси: 

1. Направен е анализ на съвременното състояние на нормативната база у нас, свързана с 
определяне на местата на дъждоприемните шахти в инвестиционните проекти. 
Установена е необходимостта от въвеждане на конкретна методика, осигуряваща 
ефективно отводняване на уличната мрежа. Предложено е въвеждане на 
максималното допустимо водно разпространение като критерий за разполагане на 
дъждоприемни шахти в улични пространства. 

2. Предложени са подходящи методики за определяне на местата на дъждоприемните 
шахти у нас и е направена препоръка за осъществяване на методическа връзка при 
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тяхното разполагане в улични участъци в нивелетна права и вдлъбната вертикална 
крива.  

3. Формулирани са изводи относно зависимостите между оразмерителните параметри и 
изчислените разстояния между дъждоприемните шахти. Направена е оценка на 
ефективността на отводняване на съществуващи улични участъци. Изведена е 
препоръка за извършване на проверка на отводняването за изградените 
дъждоприемни шахти при предварителните проучвания за реконструкция и 
рехабилитация на улици и при установена необходимост - предвиждане на 
реконструкция на канализационната система. 

4. Установени са преимуществата от използване на различни по вид дъждоприемни 
шахти и риголи при отводняване на улици. Формулирани са конкретни препоръки за 
тяхната приложимост в различни условия. 

5. Разработени са методически указания за определяне на местата на дъждоприемни 
шахти в кръстовища. 

6. Направени са препоръки относно избора на стойностите на периода на еднократно 
претоварване на канализационната мрежа, отточния коефициент и коефициента на 
Манинг при определяне на местата на дъждоприемните шахти с цел осигуряване на 
ефективно отводняване.  

7. Разработена е методика за определяне на местата на дъждоприемните шахти, 
осигуряваща надеждно отводняване на улични мрежи в населени места. 
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