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Устойчиви дъждовни канализационни 

системи 

(Sustainable Urban Drainage 

Systems-SUDS)

➢Не способстват за деградация на околната среда;

➢Защитават и повишават човешкото здраве;

➢Не намаляват ресурсната база;

➢Приемливи са от техническа, институционална, 

икономическа и социална гледна точка. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sustainable_urban_drainage_systems


Негативни последици при 

централизирано отвеждане на 

дъждовните води

➢Точково заустване на падналите валежи и промяна на

хидроложкия режим на дадена урбанизирана територия, което

може да доведе до наводнения и ерозия на прилежащите

терени;

➢Замърсяване на повърхностните и подземните води.



Предимства на локалните системи за 

управление на атмосферните води

➢Значително по-гъвкави;

➢Изискват по-малък обществен капиталов ресурс;

➢Създават по-добри условия за интегрирано използване на 

водите;

➢Не оказват такова голямо влияние върху околната среда, 

колкото централизираните системи.



Технически решения за устойчиви 

локални практики за управление на 

атмосферните води

➢Локални площадкови дъждовни канализационни 

системи;

➢Eкологични (зелени) покриви;

➢Интегрирано използване на атмосферните води в 

сградите.



Въздействие на застрояването върху 

естествения баланс на водата



Промени на хидроложкия режим

➢Увеличено водно количество, което се оттича от 1-ца площ;

➢Увеличен обем на повърхностен отток;

➢Намалено времеоттичане (време за достигане на водата от площадката до 

съответния водоприемник);

➢Намаляване на подхранването на подземните води;

➢Повишена честота и продължителност на пиковите водни количества и 

наводнение на влажните зони по време и след валежи;

➢Намаляване на оттичащата се вода в реките и нивата във влажните зони 

през сухите сезони;

➢Увеличаване на скоростта на водата в реките по време и след валежи.



Промяна на хидрографа след 

застрояване на дадена територия



Промени на качествата на водата 

(замърсяване)

Предназначение на 

площадката

Суспендирани 

вещества

Cu Zn P

mg/l mg/l mg/l mg/l

Промишлени нужди 194 0.053 0.629 0.633

Транспорт 169 0.035 0.236 0.376

Търговски нужди 92 0.032 0.168 0.391

Жилищни нужди 64 0.014 0.108 0.376

Открита площадка 58 0.004 0.025 0.391

Забележка: Пробите са взети от изходящите тръби, отводняващи площадките



Подход на слабо въздействие върху 

околната среда

(Low Impact Development –LID)

➢Планиране и проектиране с цел управление на оттока на 

атмосферните води, като основен приоритет е запазване на 

качествата на водата;

➢Цели да възстанови хидроложкия режим от преди 

застрояването, запазвайки  естествените водосбори чрез 

инфилтрация, филтрация, съхранение, изпарение и задържане 

на оттока в близост до източника.

https://en.wikipedia.org/wiki/Low-impact_development_(Canada/US)


Добри практики за локално 

управление на атмосферните води 

➢„Най-добри управленски практики на атмосферните води ” -

(Best Management Practices-BMPs):

▪ строителни;

▪ нестроителни.

➢Мерки за контрол на атмосферните води” - (Stormwater

Control Measures (SCMs)



Най-добри строителни управленски 

практики (BMPs)

➢Покриви 

➢Филтърни дренажи; 

➢Настилки от порьозен асфалт;

➢Пропускливи паважи;



Най-добри строителни управленски 

практики (BMPs)

➢Утаители;

➢ Филтърни ивици;

➢Окопи (канавки); 

➢Попивни кладенци;



Най-добри строителни управленски 

практики 

➢Инфилтрационни траншеи;

➢Инфилтрационни басейни;

➢Био-задържателни езера; 

➢Задържателни басейни;



Най-добри строителни управленски 

практики 

➢Басейни за продължително задържане;

➢Лагуни;

➢Влажни зони;

➢Комбинирани системи.



Покривите като съоръжения за 

управление на атмосферните 

води

➢Сини покриви

➢Зелени покриви

▪ Кафяви покриви



Сини покриви

➢Задържане и временно съхранение на дъждовните води.



Дъжд с продължителност 6 часа и

100 год. период на повтаряемост 

Максимална стойност на

оттока

0.285 dm3/s Намаляване на максималната

стойност на оттока

94.31%

Време на затихване 1627min Максимална дълбочина 90mm

Задържан обем 25560 dm3 Прелял обем 0 dm3

Време, min
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Забележка:

За строежите с надморска

височина над 1500m,

натоварването от сняг върху

терена се определя по данни,

получени от НИМХ при БАН

Легенда

Максимално допустима дебелина на водния 

слой върху покривите на сградите

Sk

kN/m2

dk.max

mm

d0.max

mm

0,6 114
95

0,7 ÷ 0,9 114
95

1,0 ÷ 1,2 114
95

1,3 ÷ 1,5 127
98

1,6 ÷ 1,8 156
104

1,9 ÷ 2,1 186
124

2,2 ÷ 2,4 215
143

2,5 ÷ 2,7 -
143

2,8 ÷ 3,0 -
143

3,1 ÷ 3,3 -
143

3,4 ÷ 3,6 -
143

3,7 ÷ 5,0 -

143



Видове „сини” покриви

➢ активни (покриви с ограничители на оттока);

➢ пасивни (покриви с преградни стенички).

Бленда

Изпарение

Насипан 

камък

Хидроизолация

Покривна 

конструкция

Син покрив с 

преградни стенички

Дъждовна 

канализа-

ция

Син покрив с контрол 

на оттичането

Преливник



Активен покрит син покрив 



Предимства:

➢ Управляват повърхностния отток, без да заемат място на площадката;

➢ Те са много добро решение, особено когато покривите заемат значителна 

част от общата непропусклива площ или когато площадката е ограничена;

➢ Обикновено не изискват допълнително сградно канализационно 

отклонение;

➢ Лесно се изграждат, ако натоварването, което предизвикват върху 

конструкцията е отчетено;

➢ Лесно се комбинират с други съоръжения за контрол на атмосферните 

води;

➢ Могат да се окачат по-евтини от останалите практики за управление на 

атмосферните води;

➢ Не изискват изкопни работи;

➢ Могат да служат за обучение на населението и подрастващите за това, 

какво е екологично строителство. 



Недостатъци:

➢ Изискват редовна инспекция и поддръжка на покривното пространство и 

водоприемниците, особено след силни ветрове;

➢ Могат да имат ограничени регулиращи способности при наклони на 

покривите по-големи от 2%;

➢ Може да има увеличаване на стойността или има ограничени възможности 

при съществуващи сгради, поради допълнителните натоварвания от 

акумулирана вода върху покрива;

➢ Може да има ограничен ефект, когато площта на покрива е малка в 

сравнение с общата непропусклива площ;

➢ Не подобрява средата естетически, както и осигурява частичен екологичен 

ефект в сравнение с зелените съоръжения за контрол на атмосферните води.



Изводи:

➢ Поставя се на преоценка схващането, че дъждовната вода трябва да се 

отстранява от покривите по най-бързия начин;

➢ „Сините покриви” могат да служат за задържане и използване на водата;

➢ Намаляват многократно максималната стойност на оттичащото се дъждовно 

водно количество;

➢ Могат да се използват ефективно за намаляване на риска от наводнения;

➢ В проектното решение за отводняване на покривите участват ВиК инженерът, 

архитектът и инженер-конструкторът.



Зелени покриви

➢ Задържане и временно съхранение на дъждовните води;

➢ Осигуряване на необходимите зелени площи в гъсто застроените зони;

➢ Решаване на екологични проблеми, подобряване на енергийна 

ефективност и др.



Типични слоеве на зелен покрив

SLOWE

Почвен субстрат

Растителност

Филтърен (разделит.) слой

Дренажен и задърж. слой

Защитен геотекстил

Мембрана срещу 

проникване на корени

Топлоизолационен слой

Хидроизолационен слой

Покривна конструкция



Видове зелени покриви в зависимост от вида 

на използваната растителност:

➢Екстензивни зелени покриви: цялата 

площ на покрива се засажда с бавно 

растяща,  изискваща минимална 

поддръжка  растителност.

➢Интензивни зелени покриви:

пространства с висок потенциал, които се 

използват за отдих и възстановяване и 

които могат да използват и контейнери за 

дървета. 



Дъжд през август и оттока от зелен и 

конвенционален плосък покрив
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Кумулативно дъждов-

но водно количество

Среден отток от 

зелен покрив

Среден отток от 

конв. покрив

21:00 24:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00



Хидрографи на зелен и конвенционален 

покрив



Изводи относно хидроложкия режим

➢Средната задържателната способност на зелените покриви 

е около 50%. През лятото може да се разчита на задържане 

почти на цялото паднало водно количество валежи. 

➢Пиковите стойности на оттока от зелените покриви ефективно 

се редуцира средно с 40-50%;

➢Забавят началото на оттока средно с  6 h, а появата на 

пиковата стойност – средно с 2,0 h;

➢Работата на зелените покриви зависи от продължителността 

и формата на хиетографите на валежите, сезоните, 

интервалите от време между два валежа и времето на 

затихване на пиковите стойности на валежите. 



Подобряване на експлоатационни 

качества на сградите

➢Осигуряват се по-добри експлоатационни условия за 

хидроизолацията и мазилката и увеличава тяхната 

дълготрайност – растителността елиминира влиянието на 

ултравиолетовите лъчи и предпазва от механични повреди;

➢Подобряват се звукоизолационните качества на сградите-

намаляване на силата на шума в помещенията с 15 децибела;

➢Намаляване на разхода на питейна вода, чрез задържане и 

използване на дъждовната вода;

➢Увеличават естетическата и пазарна цена на сградата.



Подобряване на енергийната 

ефективност на сградите

➢Намаляват скоростта на загряване и охлаждане на сградите-

растителният слой със затворения в листната си маса въздух се 

предотвратява бързия топлобмен, като по този начин подобрява 

енергийната работа на сградата.;

➢Растенията трансформират топлината (слънчева енергия) и 

почвената влага в атмосферна влажност чрез изпарително-

транспирационни процеси, като по този начин естествено 

охлаждат сградите.

➢Намаляват загубите на топлина до 50% вследствие на 

редуциране на скоростта на вятъра и намаляване на топло 

обмена;

➢Намаляват охладителния товар вътре в сградата;



➢Намаляват отразената топлина в атмосферата;

➢Намаляват урбанистичен островен ефект- вертикално 

смесване на въздуха вследствие на температурните разликите 

между застроени и незастроени територии.

Пример: Пакет за покривно озеленяване с дебелина 6,5 до 18 cm 

постига ефекта на обичайната топлоизолация с дебелина 

2,5 до 6.5 cm. При изграждане на зелени покриви 

топлоизолацията може да се подобри с до 40%.



Подобряване на екологичната 

ефективност 

➢По-здравословен микроклимат над покривната повърхност-

растителността фиксира финия прах, йонизира и овлажнява въздуха, 

намалява емисиите на въглероден диоксид и обогатява въздуха с 

кислород. (100 m2 зелен покрив филтрира 200 kg/год. прах от въздуха);

➢Осигуряват допълнителни хабитати на птици, насекоми и др;

➢Намалят изискванията за осигуряване на паркови зони в гъсто 

заселените  урбанизирани територии;

➢Създадат условия за обучение по екологично строителство, когато се 

използват на обществени места;

➢Създадат условия за производство на селскостопанска продукция.



Нормативна уредба в развитите страни

➢ В САЩ и Канада-покривното озеленяване е нормативно 

регламентиран начин за изпълнение на изискванията за минимална 

зелена площ и управление на атмосферните води;

➢В Австрия, Англия, Германия, Франция, Швейцария и др. 

изграждането на зелени покриви е нормативно регулирано  и 

финансово субсидирано (в много населени места е и 

задължително);

➢В Германия 87% от градовете предлагат финансова помощ (25-

100%) по изграждане на покривно озеленяване.



Нормативна уредба в Р. България

➢ Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на 

Столична община от 11.10.2007г.

…….. “в устройствените зони с плътност на застрояване над 60% 

озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и 

съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота, ако според 

конструктивния проект и проекта за вертикално планиране е осигурен почвен 

пласт повече от 0.6m. При по-малък почвен слой (но не по-малко от 0.3 m) 

площта им се умножава с коефициент 0.8”.



Горската спирала на Хундертвасер 

в Дармщад, Германия



Жилищна сграда в Лондон, Англия



Peppermint Magazine

http://peppermintmag.com/earth-day-2015/green-roof-france/


Офисна сграда в Милано, 

Италия



Училище в Булон, Франция



Кметството на Чикаго, САЩ



Конгресен център Ванкувър, Канада



Nanyang Technological 

University, Singapore



ACROS, Fukuoka Prefectural 

International Hall, Japan - 100 000m
2

http://www.greenroofs.com/projects/pview.php?id=476


Namba Parks Osaka,  Japan



1. Кондензна вода от ОВК

съоръженията

2. Устройство за отклоняване на 

първата порция дъждовна вода

3. Сива вода

4. Водомер

5. Помпена станция

6. Водосточни тръби

7. Дъждовна вода

8. Преливник

9. Кран за вземане на проби от

пречистената вода

Към 
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съоръжения

WC

Измиване на 
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Напояване

Душ
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Сива вода
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7

8

9

Резервоар

Филтър

Противопожарен 

резерв

Интегрирано използване на 

атмосферните и сивите води 



Заключение:

1. Законодателството и инженерната практика в областта на управление на дъждовните 

води в Р.България изостава от тези в развитите страни.

2. Необходимо е финансиране на научни изследвания в областта на локалните системи 

за интегрирано управление на водите, както и разработване на методики за практическо 

приложение.

3. Включване на подходящи утвърдени инженерни практики за управление на 

атмосферните води в националната стратегия за развитие на Р. България и 

плановете за интегрирано управление на водите.

4. Необходимо е доразработване на действащите нормите и правила за проектиране, 

строителство и експлоатация на сгради и включване на темите за използване на  сини и 

зелени покриви по част „Архитектурна”, част”ВиК”, част „Конструктивна”, част “ТОВК”, 

част ”Паркоустрояване и благоустрояване”, част “Геодезична-вертикална планировка”.



Благодаря за вниманието!


