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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общи изисквания. Основни характеристики
Пътищата се оразмеряват за прогнозна интензивност на движението, която се
приема съгласно изискванията на заданието на Възложителя.
Перспективният период за проучване и анализ на движението е 30 години. За
първа година на този период се приема годината след завършване на
строителството по проектната разработка.
Проектните решения трябва да създават предпоставки за подобряване на пътната
безопасност, за повишаване ефективността на автомобилния транспорт и за
икономично използване на наличните материали, трудови, енергийни и
финансови ресурси.
Основните технически решения се приемат след подробни техникоикономически, транспортно-експлоатационни, екологични и други сравнения на
вариантни разработки.
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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ
Основните функционални, проектни и транспортни характеристики, както и
експлоатационните показатели на пътищата се определят в зависимост от класа
на пътя, неговите функции в пътната мрежа и характера на терена.

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Типът на пътното платно се определя в зависимост от класа на пътя, неговите
транспортни функции, оразмерителната интензивност и изискваното качество на
провеждане на движението.

Допуска се за отделни пътища да се приемат по-високи транспортни и проектни
характеристики за съответния клас път при доказана технико-икономическа
целесъобразност. В този случай класът на пътя не се променя.
Приетите транспортни характеристики и експлоатационни показатели на
пътищата се съобразяват с перспективните планове за развитие и основните
ремонти на пътната инфраструктура и съответстват на транспортните
потребности и социалните интереси на обществото.
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II. МЕРОДАВНИ СКОРОСТИ

1. Проектна скорост Vпр
Проектната скорост е максималната скорост, която осигурява безопасното пътуване
на леките автомобили при свободен режим на движение при мокро и чисто пътно
покритие и в най-тежки теренни условия. Използва се за оразмеряване на основните
геометрични елементи и за установяване на допустимите технически параметри на
пътя или на отделни негови участъци.
Проектната скорост е основна пътно-динамична величина. Тя трябва да е постоянна
по хомогенни участъци от пътя с дължина не по-малка от 0,1 от стойността на Vпр,
отчетена в километри.

2. Допустима скорост Vдоп
Допустимата скорост е максимално разрешената скорост за движение на леките
автомобили по пътищата.
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III. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
1. Безопасност на движението
С проектното решение на пътя се осигуряват всички условия за организирано,
комфортно и безопасно движение на автомобилите с приетата проектна скорост.

2. Опазване на околната среда
Пространственото развитие на трасето на пътя трябва да оказва възможно наймалко въздействие върху околната среда както по време на строителството, така и
в процеса на неговата експлоатация.
Проектните решения на трасето на пътя в ситуация (план), надлъжен и напречен
профил се съобразяват с конфигурацията на терена, като се осигурява възможно
най-добро вписване на пътя в околното пространство.
По възможност се избягва проектиране на високи насипи и дълбоки изкопи, които
нарушават формите на терена и ландшафтното равновесие. Нарушените терени се
възстановяват чрез подходящо оформяне и укрепване на откосите. Проектните
решения трябва да осигуряват условия за предпазване на околните терени от
заливане с повърхностни води и ерозия.

В проектните решения се предвиждат мерки за възстановяване на земите,
използвани за взаимствени изкопи и депа.
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III. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА

При проектиране на пътища, включително обходни пътища, се предвиждат и
изграждат шумозащитни съоръжения, ако транспортният шум в прилежащите
застроени територии е по-голям от граничните стойности на показателите за шум
в околната среда, определени с Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в
околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на
денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда,
методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти
от шума върху здравето на населението (ДВ, бр. 58 от 2006 г.).
При избор на типа шумозащитно съоръжение и оценяване на оптималната
ефективност се отчитат местоположението, геометричните му параметри
(височина, дължина, форма), материалите (естествени и изкуствени) и факторите,
оказващи влияние върху ефективността на съоръжението при действителните
условия, включително: конфигурацията на терена, отразяването на шума от други
сгради и обекти, пречупването на акустичните вълниот горните и страничните
ръбове на екрана, поглъщащите характеристики на повърхността на екрана,
формата на самия екран, абсорбцията на почвата и др.
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III. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
При проектиране и оразмеряване на типа шумозащитни съоръжения и влаганите
в тях материали се спазват изискванията за устойчивост, в т.ч. аеродинамично
натоварване, натоварване от вятър и динамично налягане от превозните средства,
както и общите изисквания за безопасност и опазване на околната среда в
съответствие с действащите нормативни актове и технически спецификации.
Шумозащитните съоръжения се проектират с комбиниране на строителни
продукти помежду си и със зелени зони, като при възможност предимство при
избора на строителни продукти за изграждане на съоръженията имат екологични
продукти, които отговарят на изискванията за устойчиво използване на
природните ресурси
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IV. ПРОЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ

Пътищата се проектират в три равнинни проекции:
- ситуация,
- надлъжен профил и
- напречни профили.
Проектните елементи на пътя в трите проекции са взаимнообвързани за
осигуряване на добро пространствено развитие на пътната повърхност без
оптически недостатъци.
Проектните решения на пътищата трябва да осигуряват хомогенност по цялата
дължина на пътя чрез функционалните и експлоатационните характеристики, и
чрез проектните елементи с гранични стойности.
Геометричните елементи на пътя в план и надлъжен профил осигуряват условия
за оптимално използване на динамичните качества на автомобилите, при найвисока степен на безопасност на движението и опазване на околната среда.
Пространственото развитие на трасето не трябва да предизвиква психическо
натоварване и умора на водачите, а да улеснява тяхното зрително възприятие и
ориентация за направлението на пътя.
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IV. ПРОЕКТНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ

При проектиране
на
пътищата се отчитат топографските особености на
местността и възможностите за изграждане на необходимите пътни съоръжения,
пътни кръстовища и възли.
Проектните решения на автомагистралите, скоростните пътища и на пътищата от I,
II и III клас се съобразяват с демографските и стопанските особености на
прилежащите райони, като улесняват транспортното им обслужване. Те трябва да
са обвързани с устройствените и териториално-устройствените планове на
населените места и териториите, през които минават или които свързват.
Отделните райони и населените места трябва да се свързват по възможно найкраткия път.

Проектните елементи и пространственото развитие на трасето на пътя трябва да
гарантират безопасността на движението.
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V. СИТУАЦИЯ
Пътищата се проектират в три равнинни проекции – ситуация, надлъжен профил
и напречни профили.
Проектните елементи на пътя в трите проекции трябва да са взаимно обвързани
и да осигуряват добро пространствено развитие на пътната повърхност без
оптически недостатъци.

Ситуация

Трасето на пътя в план (ситуация) е хоризонталната проекция на неговата ос и се състои от:
- прави участъци,
- преходни криви и
- кръгови хоризонтални криви.
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V. СИТУАЦИЯ

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ
СИТУАЦИЯ

ПРИ

ПРОЕКТИРАНЕТО

НА

ПЪТЯ

В

•

Търси се възможно най-късият път между точките, които трябва да свързва.

•

Ситуацията на пътя се описва по хоризонталите на картата - да се избягват
излишни качвания и слизания.

•

Избягват се:
защитени архитектурни и исторически обекти
населени места
природни резервати
мочурища
свлачища
слаби терени
охраняеми зони

•

Минимален брой пресичания на водни препятствия и да не бъдат под много
остър ъгъл.

•

Да не се надвишава максимално допустимият надлъжен наклон за дадената
проектна скорост.
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V. СИТУАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧНО ТРАСЕ / НУЛЕВ ПОЛИГОН
Заложение - хоризонтална проекция на отсечката, която свързва два съседни
хоризонтала с определен надлъжен наклон.

∆h
l

l  h 10000 [cm]
iM
където: l – заложение (cm)
∆h - денивелация м/у хоризонталите (m)
i - надлъжен наклон (%)
М – мащабно число
Препоръчително: i = imax - 0.5%
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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V. СИТУАЦИЯ

ПЪТЕН ПОЛИГОН
Теоретичното трасе трябва да се оформя в пътен полигон чрез прекарване на
прави, отговарящи на следните изисквания:
- правите да бъдат по-близо до теоретичното трасе и да бъдат приблизително
неговата тежестна ос за определена дължина и посока.
- чупките на полигона да бъдат по-плавни (полигоновите ъгли βi да са поголеми).
- дължините на полигоновите прави и големината на полигоновите ъгли да
гарантират спазването на техническите изисквания за:
максимална / минимална дължина на правите участъци
R ≥ min Rкр за съответната проектна скорост
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V. СИТУАЦИЯ

ТЕОРЕТИЧНО И ПЪТЕН ПОЛИГОН

а – теоретично трасе
б – пътен полигон
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V. СИТУАЦИЯ
ТРАСИРОВЪЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ В СИТУАЦИЯ
ПРАВА:
Максималната дължина на правите участъци (max LM [m] ) не трябва да бъде
по-голяма от 20 пъти стойността на Vпр [km/h]
max LМ ≤ 20.Vпр
Между две последователни еднопосочни хоризонтални криви се предвиждат
прави участъци с минимална дължина (min LM [m]) не по-малка от посочената в
таблицата по-долу:

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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V. СИТУАЦИЯ
ТРАСИРОВЪЧНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПЪТЯ В СИТУАЦИЯ
ХОРИЗОНТАЛНА КРИВА:
- Измерване на полигоновия ъгъл βi [g]
- Избор на радиус R [m]
- Изчисляване на елементите на хоризонталната крива

Централен ъгъл
  200   [g]
i

i

Тангента


[m]
2
Бисектриса


 1

Б  R
 1 [m]

 cos



2
T  R  tg

D

Дължина на дъгата
 R  
D
[m]
200
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V. СИТУАЦИЯ

R

Vпр2
127  (n  q)

където:

[m]

φn - коефициент на напречно сцепление

q - напречен наклон в крива

φn = 0.15, q = 0.07

→ Rmin (мокра и замърсена пътна настилка и максимален

φn = 0.06, q = 0.07

→ Rсиг (заледена пътна настилка и максимален едностранен

едностранен напречен наклон)

напречен наклон)

Rизбран
φn = 0.06, q = - 0.025

→ Rпр (заледена пътна настилка и непреоформен напречен
наклон)
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V. СИТУАЦИЯ

Хоризонталните кръгови криви се проектират с радиуси не по-малки от
минималните радиуси (min Rкр), посочени в таблицата по-долу..

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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V. СИТУАЦИЯ
Радиусите на съседните хоризонтални кръгови криви при автомагистралите,
скоростните пътища и пътищата от I, II и III клас се приемат при спазване на
изискванията за граничните съотношения между тях:
1. при автомагистрали, скоростни пътища и пътища от I клас пресечните точки на
радиусите на съседните криви трябва да попадат в сектора „добър обхват“;
2. при останалите пътища тези пресечни точки могат да попадат и в сектора
„допустим обхват“.

← Гранични съотношения между радиусите
на съседни хоризонтални кръгови криви

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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V. СИТУАЦИЯ

В поредицата „права – крива“ радиусите на хоризонталните кръгови криви трябва
да са по-големи от тези, дадени във фигурата по-долу, ако Vпр не изисква по-голям
радиус.

← Радиуси на хоризонтални кръгови криви
след права

Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища
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V. СИТУАЦИЯ
• Подробни (пикетни) точки - през 40 m в идейна, а през 20 m в техническа фаза
• Големи и малки съоръжения (мостове и водостоци)
• Надписване на геометричните елементи от вътрешната страна на всяка
хоризонтална кръгова крива (α, β, R, T, Б, D, D/2)

кm 1+165

Тръбен водосток Ф 100

СК1

ОФОРМЯНЕ НА ТРАСЕТО В СИТУАЦИЯ
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V. СИТУАЦИЯ
• Хектометрични и километрични знаци

1+000
3 mm

1+100
5 mm

3 mm

15 mm
20 mm
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V. СИТУАЦИЯ

Оформяне и надписване на елементите:
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