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съоръжения. Проведена е класификация на шумозащитните екрани, с 
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шумозащитните екрани за хармонична интеграция в средата. Приведени са 
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ПРЕДГОВОР 

 

Монографията „Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни 

екрани. Теория, методика, практика” представлява самостоятелна част от 

книгата „Транспортни шумозащитни екрани. Теория, методика, практика”, която 

е в процес на предпечатна подготовка и предстоящо издаване в България. В 

същата фаза е и вариантът учебник, който в адаптиран вид, предстои да бъде 

отпечатан в Русия. Книгата съдържа три части: акустична, архитектурна и 

строително-конструктивна, разработени от различни автори. В този смисъл, 

архитектурната част следва логично след акустичното проектиране и предхожда 

строително-конструктивното решение.  

Настоящото електронно издание на архитектурната част има за цел 

самостоятелно ползване на материала от тези, които се интересуват преди 

всичко от архитектурната проблематика на разглежданата тема – студенти по 

архитектура и строително инженерство, както и архитекти и инженери. 

Самостоятелното издание е редактирано, с цел отразяване на разликата в 

сравнение с възприемането на материала в комплект с другите две части. 

Възприето е електронно издание – един съвременен вариант, за да се 

осигури по-лесен и по-широк достъп.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

„Архитектурни аспекти на транспортните шумозащитни екрани. Теория, 

методика, практика” има за цел разглеждане на въпроси, свързани с 

архитектурната страна на тези нови за нашата практика инженерни съоръжения. 

Материалът е развит в три части. Първата част съдържа кратък преглед на  

тенденциите и перспективите в развитието на инженерните съоръжения - 

теоретична основа за разглеждане на архитектурната проблематика на 

транспортните шумозащитни екрани като инженерно съоръжение с екологична 

насоченост. Втората част е посветена изцяло на транспортните шумозащитни 

екрани, анализирани от гледна точка на техните архитектурни свойства като 

пространствени структури, имащи специфична роля в организацията и 

формирането на облика на обкръжаващата природна и урбанизирана среда. 

Постигането на хармонична интеграция в средата и пътищата за нейното 

реализиране са отправната точка на направения анализ. Частта завършва с 

представяне на индустриални решения от практиката, които в голяма степен 

отговарят на високите комплексни изисквания. Това са различните системи 

транспортни шумозащитни екрани, разработени и произвеждани от водещата в 

този строителен сектор във Федерална Република Германия фирма Кохлауер 

(KOHLHAUER), разгледани благодарение на любезно предоставената от фирмата 

информация. Представено е разнообразието от системи с различни акустични 

характеристики и архитектурно-естетически свойства, подходящи за хармонична 

интеграция в различни видове среда. 

Третата част представя методологичен подход за архитектурно 

проектиране на транспортните шумозащитни екрани. Това е необходимо, 

поради липсата на практически опит в проектирането на този вид инженерни 

съоръжения, в това число и тяхната архитектурна част. Необходимата проектна 

документация е съобразена с действащите нормативни документи. Разглеждат 



 
 

8 

се фазите на разработване на архитектурния проект: задание, предварителни 

проучвания, формулиране на изискванията към архитектурния проект, 

разработване на вариантни архитектурни решения, съставяне на документация 

и графично оформяне на проекта.  

Примерите в различните технологични етапи са взети от част „Архитектура“ 

на изготвения от автора работен проект на транспортни шумозащитни екрани 

при рехабилитацията на бул. „Брюксел“ - гр. София през 2010 г., участък от km 

0+000 до km 2+454.76. 
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1.  ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ 

СЪОРЪЖЕНИЯ  

 

1.1. Инженерните съоръжения като клас елементи на създадената от човека 

жизнена среда 

1.1.1. Определение на понятието “инженерно съоръжение”. 

Инженерните съоръжения са строително-монтажни обекти, които са дело на 

човешката дейност и изпълняват строго определена и изразяваща се в техния 

образ функция [7]. 

Предназначението на инженерните съоръжения е да подпомогнат 

реализирането на различни потребности в многостранните сфери на човешката 

дейност – транспорт и комуникация (фиг. 1.1), съхранение на различни 

материали, конструктивно противодействие на земен и воден натиск, пренос на 

материали и електроенергия и т.н. Инженерните съоръжения активно участват 

във формирането на техническата инфраструктура на жизнената среда. 

 
    а)     б) 

Фиг. 1.1. Мостове – Кенмън, Япония (а) „Диаболо”, гр. Лука, Италия (б) 

 

1.1.2. Място на инженерните съоръжения сред другите елементи на 

средата. Околната среда представлява сложен комплекс от естествени и 

антропогенни фактори и елементи, които се намират в състояние на взаимна 



 
 

10 

зависимост и влияят върху екологичното равновесие и качеството на живота 

[69]. В този смисъл, жизнената среда на човека се формира както от природните 

елементи, така и от създадените от него сгради, инженерни съоръжения, 

технологични и технически инсталации, елементи на благоустройството и др. 

За да се изяви мястото на инженерните съоръжения и тяхната формираща 

роля в средата е необходимо да бъде направено най-общо сравнение с другите 

създадени от човека елементи и преди всичко със сградите, технологичните и 

технически инсталации и съоръжения.  

Най съществените разлики между инженерните съоръжения и сградите 

произтичат от различията във функцията и оттам – в обемно-пространствения 

образ (фиг. 1.2): 

- сградите отговарят на комплекс от функции, докато инженерните 

съоръжения изпълняват най-често една единствена ясно изразена функция; 

- сградите организират човешките дейности в затворени пространства, а 

инженерните съоръжения най-често нямат затворено пространство, което е 

свързано с постоянното присъствие на човека. 

  
а)      б) 

Фиг.  1.2. Инженерни съоръжения и сгради – елементи, формиращи облика на средата: 

а) музей в Милуоки, САЩ, арх. Сантяго Калатрава; б) телевизионна кула в Сиатъл, САЩ 

Сравнението между инженерните съоръжения и технологичните и 

техническите инсталации показва наличие на някои общи черти, преди всичко в 

характера на обемно-пространствения образ, в който важен елемент са 
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техническите и технологичните мотиви; различията между тях са във 

функционалното предназначение и строително-техническата реализация.  

Основна отличителна особеност на технологичните съоръжения е 

подчертано техническият, „машинен“ характер на техния образ. Той е изцяло 

подчинен на функционалната целесъобразност (фиг. 1.3). 

   
  а)    б)    в) 

Фиг. 1.3. Технологични инсталации (а) и инженерни съоръжения (б, в) – изявяване на 
функцията  и технологичен мотив в образа 

Инженерните съоръжения и сградите, заедно с елементите на 

трансформираната от човека природна среда, формират облика на градската 

среда. В промишлените комплекси технологичните инсталации са активен 

участник в общата композиция на средата, тематично обогатяващ нейния облик 

(фиг. 1.4). 

Обликът на инженерните съоръжения се формира под въздействието на 

комплекс от фактори: функционално-експлоатационни, строително-конструк-

тивни, технико-икономически, архитектурно-естетически и екологични. Важен 

белег на съвременното развитие е превръщането на екологичните изисквания 

във фактор от първостепенно значение. Екологичните критерии присъстват във 

всички компоненти, което се изразява в следното. 
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а) б) 

Фиг. 1.4. Сграда и технологична инсталация в единна композиция: а) музей на стоманата в 
Монтерей, арх. Никълъс Гримшоу; б) минен комплекс за добив на въглища в Есен 

 
1. Функцията на инженерните съоръжения не трябва да нарушава 

околната среда. В последните десетилетия се появиха нови типове инженерни 

съоръжения, пряко свързани с реализирането на екологосъобразни технологии, 

например „слънчевите комини”, ветровите турбини или фотоволтаичните 

съоръжения за получаване на електроенергия от Слънцето (фиг. 11.5). 

Шумозащитните екрани също са пример за съоръжения, пряко свързани с 

подобряване на условията на живот чрез защита на човека от вредното 

въздействие на интензивния транспортен шум. 

 

   
а)       б) 

Фиг. 1.5. Проекти за  „слънчеви” комини: а) сравнение на размерите на проект за слънчев 
комин и сгради-символи в развитието на човешката цивилизация; б) футуристичен проект на 

комплекс с небостъргач и „слънчев комин” в Лондон 
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2. Трябва да се търсят най-ефективните строително-конструктивни 

решения, оптимизирани по отношение на разходите на ресурси и материали, 

посредством технологии и практики на строителство, които не нарушават 

обкръжаващата среда. 

3. От технико-икономическите аспекти трябва да се търсят най-

икономичните решения, изразходващи разумно ресурсите на средата,  със 

задължително отчитане на екологичния фактор. 

4. При формообразуването и разполагането на инженерните съоръжения, 

архитектурно-естетическите решения трябва осигуряват тяхното органично 

интегриране в средата, без да се нарушават нейния естетически облик и 

екологично равновесие. 

 

1.2. Класификация на инженерните съоръжения. 

В архитектурната теория най-често класификацията на инженерните 

съоръжения се основава на функцията, която изпълняват. Този подход 

позволява групирането им по най-важния критерий, имащ определящо влияние 

върху тяхното формообразуване.   

Според характера на функцията си, инженерните съоръжения могат да 

бъдат класифицирани в следните групи [8]: 

- за транспорт и комуникация; 

- конструктивни – за поемане и отразяване на външно въздействие, които 

играят ролята на прегради, отразяващи воден или земен натиск и др.п.; към тази 

група могат да бъдат причислени и шумозащитните екрани; 

- за съхранение на материали в твърдо, течно или газообразно състояние; 

- със специфично предназначение, които участват в реализирането на 

различни технологии.  

Тази класификация остава отворена за нови групи инженерни 

съоръжения, които се появяват за да удовлетворят нови потребности, породени 

от развитието на обществото. 
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За съоръженията за транспорт и комуникация е характерно развитието на 

формата предимно в едно направление. Това са подчертано дълги или високи 

инженерни съоръжения. Дълги съоръжения са транспортните – автомобилни 

пътища, естакади, мостове, железопътни линии, тръбопроводи и др. (фиг. 1.6). 

Комуникационните съоръжения, като телевизионни и радио мачти и кули, се 

отличават с развитие на формата във вертикално направление.  

 

   
Фиг. 1.6. Съоръжения за транспорт и комуникация 

 

Голяма част от конструктивните съоръжения, изпълняващи най-общата 

функция на прегради, отразяващи механично, хидравлично, шумово 

въздействие, също се характеризират с преобладание на дължината пред 

другите измерения. Такива съоръжения са язовирните стени, подпорните стени, 

брегоукрепителните съоръжения, шумозащитните екрани и др. (фиг. 1.7). 

 

   
  а)    б)     в) 

Фиг. 1.7. Конструкционни съоръжения: а) шумозащитен екран; 

б) подпорна стена; в) язовирна стена 
 

Част от съоръженията за съхранение на твърди, течни и газообразни 
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материали се характеризират с близки размери в трите направления – 

резервоари, газохранилища, бункери, а при други - водонапорни кули, силози, 

доминира височината. 

 
а) 

 
б) 

Фиг.  1.8. Различни варианти на съоръжения за съхранение на материали: 
а) водонапорни кули; б) силози 

 
Съоръженията със специфично предназначение изпълняват определена 

функция в рамките на технологичен процес и са твърде разнообразни като 

форма и размери. Например, охладителните кули, бризгалните басейни и 

вентилационните кули, свързани с процеса на охлаждане на използвана в 

производството вода, се различават съществено поради приложението на 

различни технологии. 

В последните десетилетия, във връзка с бурното развитие на човешкото 

познание и на технологиите във всички сектори на икономиката, се наблюдава 

процес на формиране на нови групи инженерни съоръжения.  При това, важен 

белег на съвременното развитие е превръщането на екологичните изисквания 

във фактор от първостепенно значение. По-тясното обвързване на технологиите 

с екологията е процес от жизнено важно значение за развитието, а дори и за 

оцеляването, на съвременната цивилизация.  

В тези условия се формира групата екологични инженерни съоръжения, 
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която непрекъснато се допълва и разширява. Критерият, който обединява тези 

съоръжения е не толкова тяхната пряка функция, а екологосъобразността - 

опазването на средата за обитаване на човека от вредните въздействия, 

причинени от неговата производствена и битова дейност.   

Към тази група могат да се обособят три подгрупи. 

1. Съоръженията, свързани с производство на „зелена енергия” от 

слънчевото греене, от вятъра и от водата, „слънчеви” комини (фиг. 1.9,а) и др.; 

2. Съоръжения, свързани с намаляване или премахване на вредни емисии 

на различни замърсители или на самите замърсители в трите основни 

компонента на околната среда – въздух, вода и почва. Такива съоръжения са 

инсталации за пречистване на вода, шумозащитни екрани (фиг. 1.9,б), депа за 

складиране и инсталации за изгаряне на отпадъци (фиг. 1.9,в) и т.н.; 

3. Съоръжения за екологосъобразни безотпадни технологии, например 

„сухи” охладителни кули (фиг. 1.9,г), при които се реализира затворен кръг на 

охлаждане на водата и се избягва отделянето на изпарения, инсталации за 

безотпадни технологии в металургията и т.н. 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Фиг. 1.9. Екологични инженерни съоръжения: а) „слънчев” комин – съоръжение за получаване 
на електрическа енергия; б) шумозащитен екран – съоръжение за намаляване нивото на 
транспортния шум; в) инсталация за изгаряне на отпадъци в гр. Виена, арх. Фриденсрайх 

Хундертвасер; г) „суха” охладителна кула със затворен цикъл на охлаждане на водата 
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Тази нова група съоръжения, пряко свързана с най-новите технологии и 

олицетворяваща нарастващото значение на екологичния фактор за бъдещето на 

съвременната цивилизация, е очевидно предизвикателство за творческото 

въображение на световно известни архитекти и инженери. Например, наред с 

проектите за небостъргачи, мостове и най-различни крупни сгради и 

съоръжения, Нормън Фостър проектира и екологични съоръжения, отличаващи 

се със своя съвременен облик (фиг. 1.10). 

        
 а) б) 

Фиг. 1.10. Проекти на арх. Норман Фостър на съоръжения със специфично предназначение, 
свързано с екологията: а) ветрови турбини; б) пилон на електропреносна линия за високо 

напрежение с компактно окачване на проводниците 
1.3. Градоустройствени и ландшафтни аспекти на интеграцията на 

инженерните съоръжения в обкръжаващата среда 

1.3.1. Композиционна значимост на инженерните съоръжения. Заедно с 

характеристиките на формата на съоръжението, при интегрирането му в 

обкръжаващата среда е необходимо да се анализират и отчетат 

характеристиките на средата, в която ще функционира съоръжението и 

конкретните условия на зрителното възприятие. 

В такъв смисъл, факторите, които определят характера на въздействие на 

съоръжението в средата могат да бъдат условно обобщени в две групи. 

 Първата група се основава на паралелния сравнителен анализ на 

количествените и качествените характеристики на формата на съоръжението и 

елементите на средата: размери и пропорции, закономерности на 

организацията на обемнопространствената структура и силуета, система на 
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членение на формата, зрителен мащаб, материал, фактура и цветове;  

 Втората група фактори характеризира местоположението на 

съоръжението в средата и условията на неговото зрително възприятие: 

- зона и условия на зрително възприемане от непосредствена близост, от 

близко или далечно разстояние; 

- възприемане от важни зони и точки; 

- релеф на територията и разположението на съоръжението в нея; 

- характер на околната растителност (ниска, висока, партерна и т.н.); 

- близост на водни площи; 

- продължителност и характер на възприемането – от движещ се 

транспорт или в покой, респ. епизодичен или продължителен характер. 

Отчитането на факторите, определящи композиционната значимост на 

инженерните съоръжения в средата, позволява да се определи обхватът на 

тяхното формиращо въздействие. За най-характерните дълги и високи 

съоръжения, могат да бъдат диференцирани следните нива на въздействие в 

средата [68]. 

1. За високите инженерни съоръжения – четири нива на композиционна 

значимост: 

- значение за конкретния обект, като вертикален или балансиращ 

елемент в композицията на фасадата на сграда; 

- местно значение, в рамките на неголям участък от природната или 

урбанизирана среда; 

- районно значение, когато обхващат по-обширни урбанизирани или 

природни райони; 

- териториално значение, когато влияят върху формиране на облика на 

значителни градски и природни територии и често се превръщат в символ – 

забележителност на града или на ландшафта. 

2. За дългите инженерни съоръжения – три нива на композиционна 

значимост:  
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- съоръжения, които не се открояват в средата, т.е. могат да бъдат 

обхванати с поглед от близко разстояние изцяло; 

- съоръжения, възприемани като ограничени от едната страна; 

- съоръжения, възприемани визуално като непрекъснати („безкрайни”). 

На базата на този анализ и желания характер на архитектурно-естетическа 

интеграция на съоръжението, при проектирането се търси третиране на образа 

му по отношение на средата на основата на подобие или нюансно и контрастно 

различие.  

Подобие и минимално изявяване на съоръжението се търси при ясно 

доминиране на характерен, запомнящ се образ на средата. При това, 

инженерното съоръжение има подчинена роля и е необходимо да бъде 

намерен образ, който не се отделя в средата. 

Нюансно различие се търси при вписване на съоръжението в среда, в която 

то се използва за внасяне на нов, допълващ общия характер на средата, мотив 

(фиг. 1.11). 

 
Фиг. 1.11. Хармонично вписване на инженерното съоръжения чрез използване на близък до 

средата цвят и материал 

Контрастното третиране е оправдано за среда без ясно изразен характер 

или с невисоки естетически качества, при което съоръжението се превръща във 

водещ, организиращ елемент на пространството. Такъв подход може да бъде 

насочен и към съзнателно търсене на доминираща роля на съоръжението в 
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средата. Пример в това отношение са съоръжения, за които се търси ролята на 

символ, знаков за населеното място или ознаменуващ значимо събитие (фиг. 

1.12). 

  
а)      б) 

Фиг. 1.12. Съоръжения-символи: а) телевизионна кула Колсерола в Барселона, арх. Сантяго 
Калатрава; б) мост на река Дунав в Братислава 

При шумозащитните екрани най-често се търси подобие или нюансно 

вписване в средата, и само в отделни случаи – контрастно третиране. 

 
 1.3.2. Инженерни съоръжения в природна среда. При разполагане на 

съоръженията в природна среда е необходимо да се отчита доминиращото 

значение на природния фактор с неговите компоненти: пространство, релеф, 

растителност, наличие на водни площи. Необходимо е да не се нарушава 

хармонията на средата, формирана от специфичното съчетание на елементите и 

модулите на пространствената организация с нейните линейни, площни и 

пространствени параметри. При формообразуването на инженерните 

съоръжения следва да се отчитат пластичният характер на природните форми и 

направлението на основните силуетни линии и членения на природните 

елементи. Особено важно значение има това в зони с ценен природен 

ландшафт. В такава среда интеграцията на съоръженията трябва да има 

подчинен характер. Основната задача на проектанта е да смекчи, да направи по-
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малко забележимо и ненатрапващо се присъствието на  съоръжението в 

средата.  Изборът на конкретното конструктивно и архитектурно решение на 

съоръжението трябва да отчита в пълна степен екологическите и естетически 

характеристики на средата, т.е. да съхрани и допълни характера на 

въздействащото природно обкръжение. Трябва да се вземат предвид 

колористичните характеристики и сезонните цветови гами на средата, които да 

се съчетаят с местните естествени материали.  

Пример за хармонично единство на съоръжение и среда е пешеходният 

мост Секлър Кросинг в Кралските ботанически градини в Кю, Югозападен 

Лондон (фиг. 1.13). Образът на моста е съобразен с доминиращото значение на 

уникалния природен ландшафт. Плавната и лаконична форма, използваните 

естествени материали и колорит, изчистената силуетна линия, внасят нов 

елемент, допринасящ за спокойната хармония в средата. Съоръжението е 

отличено с награда на Кралския институт на британските архитекти (RIBA) за 

2008 г. 

 

   
Фиг. 1.13. Пешеходен мост Секлър Кросинг в Кралските ботанически градини в 

Кю, Югозападен Лондон, арх. Джон Паусън 
 

Друг пример за хармонична интеграция на крупно съоръжение в красива 

природна среда е стената на язовир Розланд във Франция (фиг. 1.14). Формата 

на съоръжението отчита характера и мащаба на пространството и пластичността 

на релефа на природния ландшафт. 
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Фиг. 1.14. Язовир Розланд, Франция 

 
Организацията на строителството на крупните инженерни съоръжения 

трябва максимално да се съобразява с охраната на обкръжаващата среда. 

Необходимо е да се ограничи вредното въздействие върху средата в периода на 

изграждане. След построяване на съоръжението, обкръжаващата среда трябва 

да се възстанови чрез ландшафтни мероприятия, като ликвидиране на 

временните постройки, депа и пътища, регенериране на плодородния слой на 

почвата, възстановяване и обогатяване на растителността [10].  

Особено важно е възвръщане и подобряване на физическия и 

естетическия облик на средата при реализацията на дълги инженерни 

съоръжения, които преминават през обширни територии в природната среда, 

като електропреносни линии за високо напрежение, магистрални 

тръбопроводи, газопроводи и др. Необходимата сервитутна ивица по 

протежението на такива съоръжения създава тежки екологически и естетически 

проблеми при интегрирането им в средата. 

При строителството на крупни съоръжения трябва да се отчита възможното 

негативно влияние на експлоатацията на съоръжението върху екологичната 

обстановка и облика на средата. Например, промяната на микроклимата при 

построяването на язовирна стена на река Янцзъ в Китай е довело до забележима 

деградация на облика на природната среда (фиг. 1.15). 
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Фиг. 1.15. Деградация на средата при промяна на микроклимата след построяване на 

язовирната стена на река Янцзъ в Китай. 

1.3.3. Инженерни съоръжения в урбанизирана среда. В урбанизираната 

среда преобладават създадените от човека елементи – здания и различни 

съоръжения, при които доминира геометричният характер на формите на 

застрояване. Пространството е ограничено и разчленено, често има затворен 

характер, линията на хоризонта се закрива от силуета на сградите.  

При разполагане в урбанизирана среда особено важно значение има 

изискването за най-ефективното използване на територията. Необходимо е да 

се отчитат и специфичните условия на възприятието (масовост, 

продължителност). Налице е по-голяма концентрация на инженерни 

съоръжения, особено в индустриална среда. Изключително важен е въпросът за 

намиране на мащабната съвместимост с елементите на средата, особено за 

крупните инженерни съоръжения. Немащабните, потискащи със своите размери 

и пропорции – значителна височина, визуална тежест, неразчлененост и т.н., 

инженерни съоръжения влошават качествата на средата, намаляват комфорта 

на обитаване и оказват неблагоприятно психологическо въздействие на хората. 

Общата художествена задача е да се намери и изрази архитектурно-

естетическата роля на инженерното съоръжение в средата, наситена с други 
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съоръжения и различни здания като части на единен ансамбъл.  

Пример за търсене на активна роля на съоръжението във формиране на 

облика на средата е мостът Ширасаги в Япония (фиг. 1.16). Архитектурно-

конструктивното решение на моста е подчинено на стремежа за коренна 

промяна на характера на ландшафта и налагане на нова, доминираща структура 

в него. Образът на моста излъчва динамика и движение чрез триъгълните 

метални елементи, които го ограждат от двете страни. 

 
Фиг. 1.16. Мост Ширасаги в Япония, арх. Хитоши Абе 

1.3.4. Отчитане на екологическите и естетически изисквания през време 

на експлоатацията на инженерните съоръжения. В периода на експлоатация на 

инженерното съоръжение е необходимо да се извършват работи по 

поддръжката и ремонта, както на самото съоръжение, така и за поддържане на 

облика на обкръжаващата територия [10].  

При реконструкция е необходимо да бъдат предприети мерки не само за 

удължаване периода на безпроблемно функциониране на съоръжението, но и 

за възстановяване на естетическия му облик, например чрез преоцветяване. 

След изчерпване на функционалната необходимост на инженерното 

съоръжение, цел на реконструкцията може да бъде придаване на нова функция 

при съхраняване на неговата характерна роля във формирането на облика на 

средата. Пример е реконструкцията и превръщане на старата електростанция на 

брега на Темза в Лондон в галерия за съвременно изкуство „Тейт” (фиг. 1.17). 



 
 

25 

Високият комин на централата е съхранен след реконструкцията като символ на 

старото предназначение на сградата и като характерна доминанта в 

крайбрежната панорама на централния лондонски район. Заедно с 

новопостроения пешеходен мост Милениум Бридж (проект на арх. Норман 

Фостър), реконструираната електроцентрала с доминиращия комин формират 

важна композиционна и комуникационна ос, чийто завършек на отвъдния бряг 

на Темза е световно известната катедрала Свети Павел. 

   

Фиг. 1.17. Галерия за модерно изкуство „Тейт” в 
реконструираната сграда на електроцентрала в Лондон 

 

11.4. Архитектурно-естетически аспекти на формообразуване на инженерните 

съоръжения. 

1.4.1. Геометрични принципи на формообразуване на инженерни 

съоръжения с голяма височина или дължина. Тези съоръжения са особено 

значими при формиране на облика на обкръжаващата среда, тъй като се 

открояват с големите си размери и динамична форма, с подчертано развитие 

във вертикално или хоризонтално направление.  

Характерен геометричен принцип на формообразуване на високите 

инженерни съоръжения е представянето им като ротационни тела (фиг. 1.18). 

Получената форма на цялото съоръжение или на отделни елементи от него е 
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обтекаема и устойчива на ветровото натоварване, което има важно значение 

при изчисляване на статиката на съоръжението. 

 
Фиг. 1.18. Формообразуване на резервоара на водонапорните кули чрез завъртане на сечения 

около вертикална ос - комбинации от елементарни фигури [12] 
 

За високите съоръжения е типично развитието на формата във височина 

по тектоничния закон на конуса (фиг. 1.19). Конусообразната, или подобната на 

нея пирамидална, форма, с увеличаваща се маса към основата на 

съоръжението, е най-подходяща за гарантиране на статическата и визуалната 

устойчивост. Изключение от тази особеност на формообразуване са 

водонапорните кули, при които реализирането на функцията – осигуряване на 

напора на водата във водопроводната мрежа, изисква разположение на 

резервоара в горната част на съоръжението.  

На посочените по-горе особености, като принцип на композиране на 

формата, най-пълно съответства симетрията. 



 
 

27 

 
Фиг. 1.19. Построяване на формата на инженерно съоръжение по 

тектоничния закон на конуса - телевизионна кула в Ещед 
 

Характерен метод на геометрично формообразуване на дългите 

инженерни съоръжения е линейното развитие на вътрешното или 

организираното от съоръжението външно прилежащо пространство около 

право- или криволинейна надлъжна ос. 

 

 1.4.2. Характеристики на формата на инженерните съоръжения и 

тяхното значение за хармоничната интеграция в средата. Чрез моделиране на 

характеристиките на формата на инженерното съоръжение може да се постигне 

желаната интеграция в обкръжаващата среда. Системата на членение или 

неразчлененост на формата, използваният материал и свързаните с него фактура 

и текстура на повърхнината, цветовото решение, използването на декоративни 

елементи за допълване на архитектурния образ, са важни средства за 

хармонизиране на съоръжението в средата. Чрез прилагане на нетрадиционни 

подходи във формообразуването, като използване на асоциации с форми и 

структури от живата природа и отразяване на национални или регионални 
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особености или с цветовото решение, може да се постигне специфично 

присъствие на съоръжението в средата. 

Система на членение на формата, зрителен мащаб. Архитектурно-

естетическата организация на системата на членение на високите и на дългите 

инженерни съоръжения се основава на отчитането на обективните 

функционални, строително-технологични и конструктивни предпоставки. Чрез 

разчленяване на формата може да се постигне определен порядък на нейната 

организация и да се коригира зрителният мащаб. В това отношение определена 

роля има и използването на архитектурни детайли, които внасят съизмеримост с 

човешкия мащаб, особено при крупните, доминиращи със своите размери, 

инженерни съоръжения. Във всички случаи, трябва да се отчитат 

характеристиките на организация на елементите на околната среда и на базата 

на контраст, нюанс или подобие да се постигне желаната роля на съоръжението 

в околната среда. 

Материалът, фактурата и текстурата на инженерното съоръжение, са 

важно средство за постигане на композиционно единство със средата. То се 

основава на зрителното възприемане на конструктивната работа на материала 

и, свързаните с характера на неговата повърхност, психофизиологически 

асоциации. На базата на контрастно третиране, подобие или еднаквост на 

съоръжението и средата, може да бъде постигнат желаният характер на 

неговата архитектурно-естетическа интеграция. 

С използване на различни фактурни решения, може да се изпълняват и 

определени задачи за хармоничното композиране на формата на самото 

съоръжение: разчленение на повърхнината на съоръжението или обединение 

на негови разнохарактерни части, композиционно изявяване на отделни 

елементи, визуално облекчаване на масата му (фиг. 1.20). 

Цвят. Инженерните съоръжения с тяхното цветово решение трябва да се 

разглеждат като неделима част от цветовата среда, в чието формиране те са 

действен участник. Цветът е активен фактор, влияещ върху архитектурно-
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естетическото и емоционалното въздействие на съоръжението (фиг. 1.21).  

 

 
Фиг. 1.20. Използване на елементи с различна фактура за 

смекчаване на усещането за плътна масивна преграда при шумозащитен екран 

 

Фиг. 1.21. Подчертаване на доминиращата роля на инженерното съоръжение в средата 
чрез контрастен цвят – мостът Голдън Гейт в Сан Франциско 

 
Цветовото решение на инженерното съоръжение трябва да отговаря на 
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комплекс от изисквания [6]: 

- произтичащи от функцията на съоръжението; 

- необходимост от сигнално-кодово оцветяване, отговарящо на 

изискването за информативност и безопасност; 

- отчитане на пространствената структура и композицията на 

инженерното съоръжение; 

- отчитане на архитектурно-художествената роля на съоръжението в 

средата; 

- анализ на цветовия фон, на който се възприема съоръжението от най-

важните точки или зони на възприятие; 

- обемно-пространствената и цветовата характеристика на средата; 

- природо-географските и климатичните условия; 

- традициите в цветовата култура и цветовото предпочитание. 

 

Изброените изисквания формират две групи задачи. 

1. Произтичащи от функционалното съдържание и изискванията за 

информативност и безопасност при експлоатация. Те се решават с помощта на 

сигнално-кодовото оцветяване; 

2. Отнасящи се до архитектурно-естетическата страна на самото 

инженерно съоръжение и неговата хармонична интеграция в средата. 

Функционално-кодовото и архитектурно-художественото оцветяване 

трябва да се разглеждат като две взаимосвързани страни на единното цветово 

решение, отчитащо и двете групи изисквания. 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Фиг. 1.23. Функционално и сигнално-кодово оцветяване на инженерни съоръжения: 
а) подвижни елементи на мост в Германия; б) оцветяване в светлоотразяващ цвят на 

технологичен резервоар; в) сигнално оцветяване на телевизионната кула в Дюселдорф 
 

Функционално-кодовото оцветяване на инженерното съоръжение 

изпълнява следните специфични функции: 

- дава информация и указания, сигнализиращи за опасност, като ярко 

оцветяване на движещи се части от съоръжението (фиг. 1.22,а);  

- осигурява безопасността на въздухоплаването със сигнална маркировка 

на високите съоръжения (фиг. 1.22,б); 

- осъществява защита от слънчево прегряване чрез оцветяване в светли 
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тонове с висок коефициент на отражение, напр. при газохранилища, резервоари 

и др. (фиг. 1.22,в). 

Сигнално-кодовото оцветяване се регламентира от наредби и стандарти. 

Обикновено се реализира с ярки тонове – червен, жълт. В общата цветова 

композиция на съоръжението, това оцветяване играе ролята на цветови акцент. 

Архитектурно-художественият аспект на цветовото решение третира 

композицията на съоръжението и неговата хармонична интеграция в околната 

среда. Този аспект се основава на обективното психофизиологическо 

въздействие на цветовете върху човека. 

Чрез цветовото решение могат да бъдат реализирани различни 

композиционни задачи [72]: 

- цветово отделяне на основния обем или елемент, изразяващ ясно 

основното предназначение на съоръжението; 

- подчертаване на тектониката на съоръжението и изявяване на неговата 

структура; 

- атектонично оцветяване, продиктувано от архитектурно-естетически 

съображения; 

- цветови акценти за подчертаване на елементи от обкръжаващата 

среда; 

- внасяне на съизмеримост и подходящ мащаб за хармонична 

интеграция в средата чрез цветово подчертаване на елементи в човешки мащаб; 

- обобщаване или разчленяване на формата на съоръжението; 

- реализиране на подходящ баланс между масата на съоръжението и 

цвета му с цел зрително облекчаване или подчертаване на тежестта на обемите; 

- съхранение на духа на историческата традиция при преоцветяване на 

съоръжението; 

- отчитане на местните традиции и цветовата култура на населението; 

- подходящо преоцветяване при реконструкция и обновяване. 

Конкретното проектиране на оцветяването включва няколко 
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последователни стъпки. 

1. Определяне, на базата на предварителен анализ, на задачите, които ще 

се решават с оцветяването на инженерното съоръжение и избиране на насоката 

на цветовата композиция. 

2. Избор на хармонични цветови съчетания, подходящи за решаване на 

установените от анализа задачи, на базата на нюанса или контраста и фиксиране 

на точните параметри на избраните цветове. 

3. Изготвяне на вариантни ескизни проекти за оцветяване на 

инженерното съоръжение и избор на оптималния между тях, който най-пълно 

отговаря на функционалните и архитектурно-художествени изисквания. 

4. Съставяне на конкретни предписания за изпълнение на оцветяването. 

 При периодично преоцветяване е необходимо точно заснемане на 

цветовата среда и избор на най-подходящо вариантно цветово решение. 

Национални и традиционни особености във формообразуването на 

инженерните съоръжения. При формообразуването, преди всичко на високите, 

а в някои случаи – и на дългите инженерни съоръжения, могат да бъдат 

използвани специфични за националните и регионалните традиции мотиви. 

Това придава своеобразие в архитектурния образ и е предпоставка за 

хармоничното интегриране в обкръжаващата среда (фиг. 1.23). 

   
Фиг. 1.23. Форми и цветово решение на водонапорни кули, повлияни от местните и 

национални традиции – Кувейт, Саудитска Арабия 
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Асоциации с форми и структури от живата природа. Чрез използването 

на формални и конструктивни аналогии с форми от живата природа при 

проектирането на инженерните съоръжения може да се постигне съзвучие и 

интегриране с природната среда (фиг. 1.24). 

 
Фиг. 1.24. Проект за електропреносна линия за високо напрежение с използване на пластични, 

инспирирани от живата природа форми на електрическите стълбове 
 

Този аспект на формообразуване е особено успешно интерпретиран от 

един от най-известните съвременни архитекти – Сантяго Калатрава. В неговото 

творчество инженерните съоръжения заемат важно място, а използването на 

асоциации от природата е важна характеристика на подхода му при 

композиране на формата (фиг. 1.25). 

 

 
Фиг. 1.25. Скици на Сантяго Калатрава, илюстриращи подхода на използване на асоциации с 

образи и форми от природата при формообразуване на мостове 
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1.5. Използване на допълнителни композиционни средства за постигане на 

хармонична интеграция на съоръжението в средата 

1.5.1. Роля на озеленяването. Озеленяването на непосредствената 

обкръжаваща среда е важно средство за постигане на по-безболезнена 

интеграция на инженерните съоръжения. Чрез подходящо озеленяване се 

преодоляват негативните последици от нарушаване на естествения ландшафт 

при строителството на крупните високи или дълги инженерни съоръжения. 

Подходящата растителност може да бъде използвана за създаване на  

оптимална рамка за възприятието на съоръжението и за по-хармонична връзка с 

прилежащата територия. Посредством озеленяването може да се постигне 

обединяване на разнохарактерни елементи, например хармонизиране на 

съоръжението с обслужващите го спомагателни обекти, като се подчинят на 

основния композиционен елемент. 

Озеленяването на участъка има важно значение за хармоничната 

интеграция в средата на дългите инженерни съоръжения. Например, при 

интегрирането на подпорни стени в средата, озеленяването с подходяща 

растителност позволява да се преодолее възприемането им като чужда 

структура и визуална бариера (фиг. 1.26). 

  
Фиг. 1.26. Роля на озеленяването за безболезнена интеграция на 

подпорни стени в средата чрез сливане с околния ландшафт 
 

1.5.2. Роля на художественото осветление за подчертаване на 

значимостта на съоръжението в средата. Художественото осветление на 
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високите, респ. на дългите, инженерни съоръжения е свързано с решаването на 

определени архитектурно-естетически задачи: активизиране на компози-

ционната роля на съоръжението в нощната панорама на обкръжаващата среда, 

и подчертаване и изявяване със средствата на светлинната композиция на най-

значимите черти на архитектурно-естетическия му образ (фиг. 1.27). 

 
Фиг. 1.27. Нощно осветление на моста Еразъм в Ротердам 

 

Функционалното и художественото осветление трябва да са решени в 

единна композиция, удовлетворяваща както изискванията на функцията на 

съоръжението, така и архитектурно-естетическите задачи за подходящо му 

експониране в нощната панорама на околната среда. 

1.5.3. Синтез с елементи на монументално-декоративното изкуство. Като 

допълнително художествено средство е възможно използването в 

архитектурния образ на инженерното съоръжение на елементи на 

монументално-декоративното изкуство. Тяхното прилагане е един от начините 

за повишаване на архитектурно-естетическата роля на съоръжението в средата и 

на тематическото обогатяване на неговия образ (фиг. 1.28. Мястото, сюжетът и 

мащабът на тези елементи се определят в зависимост от композицията на 

съоръжението, с отчитане на характера и възможностите за оптимално 

възприемане от важните точки и зони на възприятие.  
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Фиг. 1.28.  Декоративен елемент върху шумозащитен екран, внасящ динамичен акцент, 

нарушаващ монотонното въздействие 
 

 

• Инженерните съоръжения са обекти, които активно участват във 

формирането на жизнената среда на човека и са пряко свързани с развитието на 

човешката цивилизация. В този смисъл, динамиката в тяхното развитие е 

отражение на непрестанния прогрес на човечеството. Проследяването на 

историческото развитие на различните видове инженерни съоръжения 

позволява за бъдат набелязани някои най-общи тенденции и перспективи. 

1. Достигане на нови върхови постижения в конструктивно-технически и 

архитектурен аспект и нарастване на геометричните размери. Това е пряко 

отражение на развитието на инженерните науки и строителните технологии и 

използването на нови ефективни строителни материали и конструкции. 

2. Непрекъснато разширяване на номенклатурата на инженерните 

съоръжения и поява на нови съоръжения за обслужване на различни дейности, 

които възникват при развитието на човешкото общество (фиг. 1.29). 
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Фиг. 1.29. Футуристичен проект на арх. Доминик Микаелис, арх. Алекс Микаелис и Тревор 

Купър-Чедуик за „енергиен” остров за добиване на енергия от вятъра, слънцето и морските 
течения и вълни 

 

3. Промени и развитие на съществуващи съоръжения. Понякога тези 

промени са свързани с нови функции, реализирани чрез традиционно 

съществуващи съоръжения (например „слънчеви” комини). 

4. Непрекъснато нарастване на ролята на екологичните изисквания към 

инженерните съоръжения. Това води до появата на нови и до промени при 

традиционни съоръжения за по-пълно отчитане на екологичния фактор (фиг. 

1.30). 

  
Фиг. 1.30. Съчетание на шумозащитен екран с фотоволтаични панели 
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5. Повишено внимание към архитектурно-естетическата интеграция на 

инженерните съоръжения в обкръжаващата среда. При проектирането и 

строителството на крупни съоръжения, имащи важна роля във формирането на 

средата, се търси инженерно решение и архитектурен образ, които да превърнат 

съоръжението в архитектурен символ. 
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2. АРХИТЕКТУРА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ШУМОЗАЩИТНИ ЕКРАНИ  

 

2.1. Въведение 

2.1.1. Актуалност на проблемите на естетичната интеграция на 

шумозащитните екрани в обкръжаващата среда. Съществуването на 

обществото е свързано с развитието на огромна мрежа от транспортни 

магистрали, които се определят като артериите на съвременната цивилизация. В 

същото време, тази мрежа оказва видимо неблагоприятно въздействие върху 

обкръжаващата среда, като влошава нейното екологично състояние и 

естетически облик. 

Повишеното внимание към проблемите на екологията и охраната на 

обкръжаващата среда, характерно за последните десетилетия, поражда 

необходимостта от по-широко използване на шумозащитни съоръжения. 

Във връзка с това е повишеният интерес към научните изследвания в 

областта на градоустройствената акустика, вкл. търсенето на по-ефективни 

решения на конструкцията и на материалите за изграждането на шумозащитни 

екрани. 

Успоредно с това, нараства значението на екологичните и естетичните 

аспекти на интеграцията на шумозащитните съоръжения в обкръжаващата 

среда. Екологичните и естетичните изисквания в определена степен са 

взаимосвързани, защото отрицателните изменения от гледна точка на 

екологията, обикновено влошават естетичния облик на средата, а средата с 

ниски естетични качества влошава условията на обитаване. 

Недооценката на екологичните и естетичните фактори при избора на 

конфигурацията, конструктивното решение и участъка на разполагане на 

шумозащитните екрани, може да доведе до влошаване на визуалното 

възприятие на средата и нанасянето на определени екологични вреди. 

2.1.2. Определение на ТШЕ като инженерно съоръжение. От гледна 

точка на архитектурната теория, шумозащитните екрани принадлежат към 
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групата на екологичните инженерни съоръжения. По своите обемно-

пространствени характеристики те са типични представители на дългите 

инженерни съоръжения, характерна особеност на които е линейното развитие 

на формата. Тази характеристика определя и основните особености на 

въздействие в средата: значимо организиращо пространството присъствие, 

визуална преграда, която често ограничава свободния обзор на околната среда, 

и структура, която влияе в определена степен върху естетичния облик и 

екологичните характеристики на обкръжението. 

 

2.2. Класификация на шумозащитните екрани и архитектурно-естетически 

особености на отделните класове 

 Шумозащитните екрани могат да бъдат класифицирани по различни 

признаци. 

 2.2.1. Класификация по функционален тип. Според акустичната им 

ефективност и конструктивните особености, шумозащитните екрани са 

разделени на четири класа [5]: 

- класически екрани - стени; 

- дебели екрани - насипи; 

- комбинирани насипи и екрани-стени; 

- шумозащитни тунели; 

От гледна точка на техните архитектурно-естетични особености и 

възможностите за хармонична интеграция в средата, отделните класове 

шумозащитни екрани притежават различни характеристики. Необходимо е, 

освен тях, да бъдат разгледани и проблемите при обединяването на екраните в 

обща структура с други инженерни съоръжения, технологични инсталации и 

сгради. 

Класическите екрани-стени позволяват да се постигне ефективно 

намаление на нивото на шума. Използват се монолитни и сглобяеми 

конструктивни системи, притежаващи различни естетични характеристики. 

Сглобяемите конструктивни решения често се базират в композиционно 
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отношение на принципа на метричния ред на панелите и вертикалните стойки. 

Възможно е приложение на разнообразни решения, включително и от естетична 

гледна точка (фиг. 2.1). 

Задължително е да бъдат преодолени редица предпоставки за негативен 

ефект при интеграцията на екраните в средата: смекчаване на визуалното 

възприятие на екрана-стена като зрителна преграда; проблемите при 

вписването на съоръжение с нехарактерна за средата геометрическа форма 

(особено в природна среда); ограничаване на свободното придвижване в 

участъка и др. Понякога възникват и неблагоприятни екологични проблеми, като 

нарушаване на естественото движение на въздушните течения, което 

затруднява проветряването на територията, препятстване на естествената 

миграция на животните, нарушение на съществуващия ландшафт при 

строителството и др. 

  
Фиг. 2.1. Шумозащитни екрани-стени 

Дебелите екрани-насипи позволяват постигане на хармонична 

интеграция на съоръжението в естествената среда чрез моделиране на релефа 

на прилежащия участък (фиг. 2.2). В този случай се препоръчва да се избягват 

строгите геометрични форми на насипа и да се потърси пластична, по-свободна 

форма, която да се вписва органично в средата. Значителни възможности за 

хармонично интегриране дава и използването на подходяща растителност. Чрез 

използване на местни растителни видове съоръжението може да се „разтвори” 

в средата и в същото време да се постигне увеличена ефективност на 

шумозащитата. Използването на шумозащитни насипи има и някои недостатъци, 
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основен от които е необходимостта от наличие на значителна свободна площ в 

урбанизираната територия, което не винаги е възможно поради проблеми със 

собствеността на земята, високите цени, отсъствието на подходящ релеф на 

местността и др. 

Комбинираните насипи и екран-стени са своеобразно съчетание на 

естествени и изкуствени елементи. Те притежават в определена степен 

предимствата на двата основни типа – повишена ефективност на шумозащитата 

и постигане на по-естествена интеграция на съоръжението в средата. В същото 

време, възможността за тяхното ефективно приложение зависи от характера на 

релефа на конкретния участък. Успешното интегриране в средата се определя от 

намирането на сполучлив баланс между двата разнохарактерни елемента – 

природния и изкуствения. Използването на растителност спомага за смекчаване 

на връзката на стената с насипа. 

 
Фиг. 2.2. Шумозащитни екрани-насипи 

  
Фиг. 2.3.  Комбиниране на насип с екран-стена 

В световната практика на проектиране и строителство на шумозащитни 

съоръжения се срещат и примери на цялостни шумозащитни покрития над 
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проблемни участъци от магистрали – шумозащитни тунели. Такива са 

съоръженията, които са реализирани върху откритите участъци на метрото в 

градска среда и над възлови участъци на магистрали и виадукти. Тяхната задача 

е да предпазят околните оживени градски територии от високото ниво на 

транспортен шум. При тях шумозащитното покритие представлява 

самостоятелна структура, покриваща изцяло, подобно на тунел, съответния 

участък. 

Най-често се прилагат леки пространствени структури с покрития от 

прозрачни или полупрозрачни материали (фиг. 2.4,а,б). Възможно е 

използването и на многослойна обвивка. Вътрешният слой е от високоефективен 

звукопоглъщащ материал, а външният покрива общата структура и оформя 

външния изглед на съоръжението, при което по-свободно могат да бъдат 

приложени различни средства за естетизация. Показателен пример в това 

отношение е конкурсният проект на арх. Франческо Липари за шумозащитни 

структури в Хонг Конг (фиг. 2.4,в,г). 

  
а) б) 

 
в) г) 

Фиг. 2.4. Тунелообразни шумозащитни екрани 



 
 

46 

 
Пример на реализация от подобен тип е т.нар. шумозащитна тръба (Sound 

Tube) – съоръжение, разположено върху участък от градска магистрала на входа 

по пътя към летището на Мелбърн. Съоръжението е замислено като част от общ 

комплекс, при който се редуват последователно различни знакови 

пространствени елементи, отделени и с интензивен колорит (фиг. 2.5). 
 

  

Фиг. 2.5.  Шумозащитен тунел на входна магистрала в Мелбърн 
 

При определен условия е възможно съчетание на шумозащитните 

екрани с други инженерни съоръжения, технологични инсталации и сгради. 

Това налага необходимостта от съвместяване в единна система на съоръжения с 

различно предназначение. Пред проектанта стои задачата да формира единно 

композиционно решение от съоръжения, които изпълняват различни технически 

функции. 

При съчетание на шумозащитен екран с подпорна стена, за постигане на 

подходящ, по-дребен мащаб, е възможно използването на стъпаловидно 

решение. Амфитеатралната форма органично се вписва в организацията на 

обкръжаващата среда (фиг. 2.6). 
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Фиг. 2.6. Съчетание на шумозащитен екран и подпорна стена. 

 

Разпространен пример на съчетаване на съоръжения с различно, но 

допълващо се предназначение, е разполагането на шумозащитни екрани върху 

мостове, виадукти и пешеходни пасарелки (фиг. 2.7). Такъв подход се прилага 

при устройство на подобни съоръжения в централните градски части, парковите 

зони и крайбрежните булеварди. 

  
Фиг. 2.7. Решение на шумозащитни екрани върху мостове и виадукти 

 
Наблюдават се два композиционни похвата: подчинен характер на 

шумозащитния екран на доминиращия образ на моста и превръщане на 

шумозащитния екран в част от структурата на моста или на въздушната 

пешеходна пасарелка.  

Конструктивните елементи на шумозащитния екран, които най-често 

образуват единна структура с парапета на моста, и могат да внесат интересен 
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композиционен елемент, който освежава въздействието на съоръжението в 

средата (фиг. 2.8). 

     
Фиг. 2.8. Решение на шумозащитния екран и парапета на моста в единна структура 

 
Когато се съчетават подобни съоръжения е необходимо да се осигури 

визуалното възприемане на панорамните силуети, на парковите зони и на 

крайбрежните пространства, чрез използване на прозрачни елементи. 

С цел да се повиши ефективността на шумозащитните екрани при 

запазване на видимостта, се прилага съчетаване в надлъжно направление на 

прозрачни ивици (на нивото на погледа) и на такива от звукопоглъщащи 

материали (фиг. 2.9,а). Нетрадиционен ефект се постига и с по-свободното 

комбиниране на прозрачни и звукопоглъщащи панели (фиг. 2.9,б). 

Върху шумозащитните екрани могат да бъдат разположени 

фотоволтаични панели, с което, освен намаляване нивото на шума, се добавя 

нова важна функция – добиване на енергия от възобновяем източник. 

Фотоволтаичните панели обикновено се разполагат в надлъжни ивици с 

подходящ наклон, който осигурява по-добро изложение към слънцето. Те се 

интегрират органично в структурата на шумозащитния екран и подчертават 

динамичното линейно развитие на формата (фиг. 2.10,а,б). 

Освен основната си функция – трансформиране на слънчевата енергия, те 

допринасят и за по-ефективното намаляване нивото на транспортния шум, 

действайки като дифракционен елемент. 
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а)   

б)  
  

Фиг. 2.9. Решение на шумозащитни бариери върху виадукти: а) виадукт над Московското шосе, 
Санкт-Петербург; б) шумозащитен екран върху виадукт, Москва, ІІІ транспортен пръстен 

 
Чрез използване на иновативна технология с двустранно ориентнирани 

фотоволтаични клетки може да се осигури ефективност и при ориентация на 

магистралата север-юг и вертикално разположение на фотоволтаичните 

елементи, което разширява възможностите за тяхното приложение (фиг. 2.10,в). 
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а) 

   
б)     в) 

Фиг. 2.10. Разположение на модулни фотоволтаични елементи върху шумозащитния екран. 

Интегрирането на фотоволтаични панели в шумозащитния екран 

допринася и за внасянето на нов смислов елемент в образа на съоръжението, 

като символ на съвременните екологосъобразни технологии. 

Макар и рядко, се срещат примери на решения на шумозащитни екрани в 

единна структура със сгради. В този случай, шумозащитният екран може да се 

използва в общата композиция като характерен елемент, придаващ 

своеобразие в образа на целия комплекс. Пример за такава „нестандартна” 

архитектура е общата структура, интегрираща обема на сграда – шоурум за 

луксозни автомобили, с шумозащитен екран до магистрала А2 в Холандия. 

Обемът на сградата е силно разтегнат успоредно на магистралата и 

кореспондира с развитието на формата на пространствената структура. 

Съотношението дължина/височина е 10:1. Благодарение на остъклената фасада 

експонираните автомобили се виждат от магистралата (фиг. 2.11). 
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Фиг. 2.11. Пространствената структура на шоурум за луксозни автомобили със 

шумозащитен екран до магистрала А2 в Холандия, арх. Кас Остерхус и Илона Ленард 
 

2.2.2. Класификация по композиционно влияние в средата. Екраните 

могат да играят роля на подчинен елемент, да имат локално значение на 

определен участък от обкръжаващата територия или да оказват формиращо 

въздействие върху облика на средата [5]. 

Композиционното влияние на шумозащитните екрани в средата се 

определя от редица фактори, касаещи както обемно-пространствените и други 

характеристики на формата на самото съоръжение, така и специфичните 

особености на средата, съставляваща непосредственото им обкръжение. 

Разграничават се няколко основни степени на въздействие на шумозащитните 

екрани върху обкръжаващата среда. 
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Съоръженията, които имат подчинена роля, не се отделят визуално на 

фона на обкръжаващия градски или природен ландшафт (фиг. 2.12,а).  

По характера на своето въздействие, съоръженията с локално значение се 

възприемат забележимо в неголеми участъци от околната среда (фиг. 2.12,б). 

  

 
  а)    б)    в) 

Фиг. 2.12.  Композиционна роля на шумозащитни екрани в обкръжаващата среда. 
 

Съоръженията, като организиращ елемент в ландшафта, изпълняват 

ролята на акцент в средата и за тях се прилага контрастно третиране на формата, 

цвета, фактурата, характера на членението и др. по отношение на обкръжението 

(фиг. 2.12,в). 

 
2.2.3. Класификация по характер на напречния профил. Геометричният 

принцип на формообразуване на шумозащитнате екрани е чрез движение на 

напречното сечение по надлъжната ос на съоръжението. Всеки вид напречен 

профил има както своите акустични особености, така и различни характеристики 

на формата. 
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− праволинеен: вертикален (a), с наклон от магистралата (б), към 

магистралата (в); 

− комбинация от прави вертикални и наклонени елементи ( г, д); 

− комбинация от прави и дъговидни сегменти (ж,з); 

− комбинации от дъговидни  елементи (е,и); 

− със специфичен горен завършек  (к,л,м,п,р ) 

− дъговидни тунелообразни структури (н,о); 

− насипи (с), и насипи със стени (Т) 

 
 а б в г д 

 
 е ж з и к 

 
 л м н  о  

 
 п р с  Т  

Фиг.  . Варианти на напречния профил на шумозащитния екран 
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От гледна точка на най-общите геометрични особености на напречния 

профил, шумозащитните екрани могат да бъдат условно разделени на две 

основни групи, съответстващи на двата основни типа геометрични линии – 

начупена и дъговидна. Втората група се характеризира с по-голяма пластичност 

на формата и по-меко вписване в средата, а за първата е характерна по-строгата 

геометричност. Това би следвало да се отчита при предварителната преценка на 

ролята на съоръжението в средата. 

 2.2.4. Класификация по характер на надлъжния профил. Шумозащитните 

екрани имат различни надлъжни профили. По своя характер те са: праволинеен, 

праволинеен начупен, криволинеен, съчетание от участъци с различна форма, с 

постоянен или променлив напречен профил по протежение на трасето. 

Геометричните характеристики на надлъжния профил, като наличие или 

отсъствие на отстъпи, извивки, пластични елементи, оказват съществено 

влияние върху характера на облика на съоръжението. Определяща е 

конфигурацията на трасето на магистралата, с нейните прави участъци, завои и 

характерен релеф на прилежащите територии. В известни граници обаче е 

възможно по-свободно третиране на надлъжния профил на шумозащитното 

съоръжение с цел постигане на специфично въздействие в средата. Чрез 

промяна на строгия геометричен профил на екрана може да се постигне 

изменение на характера на неговата интеграция в обкръжаващата среда. В 

конкретни случаи се използват различни принципи на изменение на 

геометрията на формата: равномерно, неравномерно, изглеждащо на пръв 

поглед „случайно“, като при това се създават различни по своя характер 

конфигурации на общата форма – меки, пластични, стъпаловидни и т.н. (фиг. 

2.13). 
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Фиг. 2.13. 

При разработката на проектни варианти, използването на съвременни 

методи на компютърно моделиране на формата на екрана дава възможност за 

изследване на неговото въздействие и намиране на оптимално решение за 

интеграцията му в средата (фиг. 2.14). 

Чрез промяна на образуващия напречен профил на съоръжението по 

надлъжната му ос може да бъде получена по-сложна пластична форма, 

характеризираща се с динамика и експресивност. 

 

 
Фиг. 2.14. Компютърен модел на проект за „зелен” шумозащитен екран в Хонг Конг 

Чрез включване в силуета на екрана на съществуващи природни форми – 

група дървета, скални образувания или други природни забележителности, 

може да се постигне индивидуализиране и своеобразие на неговия облик. Най-

честото решение е плавното заобикаляне на природния обект и 

„експонирането” му на фона на шумозащитния екран. 
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2.3. Градоустройствени и ландшафтни аспекти на интеграцията на 

шумозащитните екрани в обкръжаващата среда 

Хармоничната интеграция на шумозащитните екрани в обкръжаващата 

среда изисква проектното решение да отчита характеристиките на формата на 

самото съоръжение, на средата, за която е предназначено и конкретните 

условия на зрително му възприятие [73]. 

Разположението на шумозащитните съоръжения в различна по своите 

характеристики природна или урбанизирана среда поставя специфични задачи 

при тяхното проектиране. 

Предварителният анализ на тези обстоятелства позволява да се 

формулират основните насоки на архитектурното решение, чрез което да се 

постигне желаната архитектурно-естетична интеграция на съоръжението в 

средата. 

При проектирането на шумозащитнаия екран съществуват различни 

подходи за вписване на неговия образ в средата на базата на подобие, на 

нюансно или на контрастно различие. 

   
    а)      б) 

Фиг. 2.15. Подобие в образа на съоръжението и средата 
 

Подобие и минимално изявяване на съоръжението се търси при ясно 

доминиране на характерен, запомнящ се образ на средата. В този сличай,  

шумозащитният екран има подчинена роля и трябва да се намери архитектурно 

решение, което да не го отделя от средата (фиг. 2.15). 
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При вписването на шумозащитния екран в средата, нюансно различие се 

използва с цел внасянето на нов, допълващ общия й характер мотив. 

Контрастното третиране се използва рядко и е оправдано за среда без 

ясно изразен характер и без особени естетични качества. Шумозащитните 

екрани, в комплекс с магистралата се превръщат във водещ, организиращ 

пространството елемент (фиг. 2.16). 

 

 
Фиг. 2.16. Изявяване на съоръжението в средата на базата на контраст 

 

2.3.1. Шумозащитни екрани в природна среда. За хармоничното 

интегриране на шумозащитните екрани в природната среда е необходимо да се 

отчита доминиращото значение на нейните елементи – пространство, релеф, 

растителност и водни площи, които със своите специфични съчетания формират 

характерните модули на пространствена организация. Шумозащитният екран, 

като обемно-пространствена структура с линейно развитие на формата, трябва 

да отчита пластичния характер на природните форми и да се съобразява с 

основните силуетни линии и членение на природните елементи, които са 

специфични за конкретния ландшафт. Особено важно значение при това има 

разполагането на транспортните магистрали в участъци с ценен природен 

ландшафт. В такава среда шумозащитните екрани трябва да имат подчинен 

характер, като тяхната хармонична интеграция се постига с по-мекото им и 

ненатрапващо се присъствие. Чрез архитектурно решение, базирано на подобие 

или нюансно различие с елементите на обкръжението, се съхранява и допълва 
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обликът на природния ландшафт. 

Важно условие е да не се допусне нарушаването на екологичното 

равновесие чрез негативно влияние върху местната флора и фауна. 

Необмисленото разполагане и неподходящата конфигурация на шумозащитните 

екрани могат да доведат до влошаване на условията за визуалното възприемане 

на средата, до възпрепятстване на естествените въздушни течения, които 

проветряват територията, и до прекъсване на пътищата на миграция на 

представителите на местната фауна. 

  

2.3.2. Шумозащитни екрани в урбанизирана среда. При избора на 

архитектурно-конструктивно решение на шумозащитните екрани в 

урбанизирана среда следва да се отчита доминиращият геометричен характер 

на формите и пространствените съотношения. Необходимо е да се вземат 

предвид и специфичните условия на възприемането – фрагментираност на 

редуващите се изгледи поради ограниченото и разчленено градско 

пространство, възприемане от близко разстояние, масовост и продължителност. 

По-дребният мащаб на градските елементи и пространства поставя изискването 

за подходящ визуален мащаб на шумозащитния екран в средата.  

Немащабираните, потискащи със своите размери, пропорции и характер на 

въздействие шумозащитни екрани, влошават качествата на средата и оказват 

неблагоприятно психологическо въздействие върху хората. 

В условията на оживена градска среда е от значение запазването на 

визуалните връзки с обкръжаващите обичайни елементи на средата. По тази 

причина, често се използват прозрачни екрани, даващи възможност за 

запазване на визуалните комуникации между различните зони на средата (фиг. 

2.17). 
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Фиг. 2.17. Запазване на визуалната връзка с важни елементи на обкръжаващата градска среда 

 

 При разполагане в градска среда приоритет има изискването за най-

ефективното използване на територията, което прави трудно осъществимо 

прилагането на шумозащитни насипи. 

 

2.4. Отчитане на особеностите на зрителното възприятие на съоръжението 

Отчитането на особеностите на зрителното възприятие играе съществена 

роля за достигане на хармонично решение на шумозащитния екран и неговата 

архитектурно-естетическа интеграция в обкръжаващата среда. 

Важно значение при възприемането на такова дълго инженерно 

съоръжение има възможността за неговото визуално обхващане, което условно 

може да бъде разделено на три степени: 

- възприемане изцяло от близко разстояние; 

- ограничено от едната страна, при възприемане на един от краищата му; 

- възприемане като „безкрайно”, с краища разположени извън обхвата 

на видимост. 

 Последният вариант се характеризира с най-изявеното присъствие на 

съоръжението в средата. 
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Важна задача на архитектурно-естетичната интеграция е смекчаването на 

ефекта на непрекъсната и твърда „визуалната преграда”, чрез подходящо 

разполагане на екрана в средата. Едно възможно решение е да се предвидят 

участъци в шумозащитния екран,  през които да преминава погледът, чрез 

използване на прозрачни ограждащи материали. Този подход има решаващо 

значение при разполагане в красив природен ландшафт (фиг. 2.18).  

 

 
Фиг. 2.18. Създаване на визуална връзка през екрана към красив природен ландшафт 
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Фиг. 2.19. Шумозащитен екран покрай магистрала А13 в Холандия 

 

В градска среда, подходящото разположение на прозрачни участъци в 

екрана позволява да се „експонират” знакови елементи от обкръжението – 

архитектурни паметници, характерни ансамбли на градската застрояване и др. 

Възприемането през прозрачните участъци на елементи или обекти на 

обкръжаващата среда позволява да се съхрани усещането за ориентация и 

връзка със средата. Пример за използването на такъв подход е решението на 

шумозащитния екран на магистрала А13 в Холандия. На височината на погледа 

на водачите е монтирана прозрачна непрекъсната ивица, която осигурява 

визуалната връзка с обкръжаващия ландшафт (фиг. 2.19). 

Шумозащитният екран трябва да съхранява специфичния характер на 

обкръжението, а понякога и да създава нов интересен елемент в него. 

Формата на завършване на шумозащитния екран е от важно значение за 

интеграцията на съоръжението в средата. В композиционно отношение, това е 

преходът от съоръжението към обкръжаващата среда. Необмисленото 

завършване на екрана не създава усещането за връзка със средата. Затова се 

препоръчва стъпаловидно снижаване чрез използване на елементи с 
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намаляваща височина. Сполучливи са и решенията с пластично разработено 

завършване на крайния участък на екрана, създаващи по-органична връзка и 

плавен преход към обкръжението (фиг. 2.20). За тази цел могат да се използват и 

природни елементи, като група храсти и дървета, скални композиции и др. 

  

Фиг. 2.20. Оформяне на завършека на съоръжението при прехода към околния терен 

Характерът на възприемане от двете страни на шумозащитния екран се 

различава съществено и това е предпоставка за използване на специфични 

подходи при формиране на образа. 

 

2.4.1. Възприемане от страната на източника на шум. От страната на 

източника на шум, обкръжението се възприема в движение, а при висока 

скорост зрителното възприятие има динамичен характер. Решаващо значение 

има общото пластично решение на шумозащитните екрани, защото се 

възприемат обобщените характеристики на развитие на формата и силуета, 

едрите членения, метричните редове, общите цветови характеристики на фона 

на средата. При решението на общата форма и силуета на екрана, най-логичен е 

подходът на подчертаване на динамиката на хоризонтално развитие на 

формата, съответстващ както на характера на възприятието, така и на същността 

на съоръжението. Това може да се постигне с използване на надлъжно 

членение на формата, напр. с редуване на ивици по височина. Различният ъгъл 

на ориентация на такива структурни елементи, допълнително подчертава 
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динамиката на линейното развитие на формата и в същото време, повишива 

ефективността на отразяване на шума (фиг. 2.21). 

      
Фиг. 2.21. Подчертаване на линейната динамика на развитие на формата на шумозащитния 

екран чрез прилагане на хоризонтално членение 

 

2.4.2. Възприемане от страната на прилежащата територия. От страната 

на прилежащата територия, зрителното възприятие на шумозащитните екрани 

има статичен характер. Често те се възприемат от близко разстояние и в 

полезрението попадат само отделни части. Затова, освен общото пластично 

решение, съществено значение за възприемането имат и други характеристики 

на шумозащитните екрани, като малки детайли, отделни елементи на цветовото 

решение, фактурата и текстурата на материала. При решението на тези 

характеристики е нужно да се отчита специфичната атмосфера на средата за 

постигане на хармонична интеграция на съоръжението в нея. 

 

2.5. Архитектурно-естетически аспекти на формообразуване на 

шумозащитните екрани 

Желаният характер на интеграция на съоръжението в обкръжаващата 

среда може да се постигне чрез моделиране на характеристиките на формата на 

шумозащитните екрани. Хармонизирането на съоръжението в средата се 

постига чрез различни композиционни средства: система на членение на 

формата, използване на характеристиките на вложения материал и свързаните с 
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него фактура, текстура на повърхността и цветово решение, включване на 

декоративни елементи, архитектурни мотиви и детайли за допълване на 

архитектурния образ. Различните подходи при формообразуването – строго 

геометричен, пластичен или различни съчетания между двата, допринасят за 

постигане на желаната роля на съоръжението в средата. При композирането на 

шумозащитните екрани могат да бъдат приложени и някои нетрадиционни 

подходи във формообразуването, като асоциации с форми и структури от живата 

природа, включване на елементи, вдъхновени от национални или от регионални 

особености, оригинално цветово решение. 

 

2.5.1. Характеристики на формата на шумозащитните екрани и тяхното 

значение за хармонична интеграция в средата.  

Архитектурно-художествената организация на системата на членение на 

шумозащитните екрани се основава на обективните функционални, строително-

технологични и конструктивни предпоставки. 

Един от използваните похвати за композиране на формата на 

шумозащитния екран е надлъжното членение, чрез ивици с различен цвят, 

текстура или материал. С редуване на ивици от звукопоглъщащ и прозрачен 

материал се постига по-висока ефективност на екрана със запазване на 

визуалния контакт с обкръжаващата среда. 

От архитектурна гледна точка, надлъжното членение подчертава 

динамиката на развитие на формата (фиг. 2.22). 

Метричният ред на шумозащитните панели и носещите колони е присъщ 

композиционен принцип при сглобяемите шумозащитни екрани (фиг. 2.23).  
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Фиг. 2.22. Надлъжно членение на шумозащитния екран чрез ивици от звукопоглъщащ и 

прозрачен материал  

 
Фиг. 2.23. Метричен ред на организация на панелите на шумозащитен екран 
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При голяма дължина на шумозащитния екран, обаче, метричното 

редуване на еднакви панели и колони създава усещането за монотонност. То 

може да бъде преодоляно чрез различно третиране на отделните панели или на 

групи панели, внасящо динамика в образа на екрана. Разнообразието може да 

бъде потърсено чрез цветовото решение, чрез фактурата и текстурата, с 

използване на декоративни елементи и детайли и др. Метричният ред на 

организация на панелите може да бъде нарушен чрез включване на визуална 

връзка с характерна природна забележителност (фиг. 2.24).   

 

 
Фиг. 2.24. Нарушаване на метричния ред на организация на панелите чрез включване на 

визуална връзка с характерна природна забележителност 
 

За избягване на скучното повторение на еднакви елементи, композицията 

на шумозащитния екран може да бъде построена и на принципа на ритмично 

редуване на панели с различна форма, материал, фактура и цвят (фиг. 2.25). 
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Фиг. 2.25. Ритмично редуване на групи панели на шумозащитен екран 

 
Когато шумозащитните панели се разположат пред носещата конструкция 

и закриват колоните, се получава неразчленена повърхнина, която въздейства с 

цялостната си форма, текстура и материал (фиг. 2.26). Неразчлененият, плътен 

масивен екран при монолитно изпълнение се възприема като твърда преграда и 

създава усещането за визуална тежест, което при изпълнение от монолитен 

стоманобетон, от камък или при наличието на каменна облицовка, се усилва от 

въздействието на материала. 

 
Фиг. 2.26. Шумозащитен екран, въздействащ като цялостна повърхнина 
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Чрез подходящо членение може да се постигне изменение на визуалния 

мащаб на шумозащитния екран и да се получи желаният характер на интеграция 

на съоръжението в средата. Дребното членение намалява зрителния мащаб и 

постига по-безболезнено интегриране в урбанизираната среда. 

При по-сложните шумозащитни екрани, изявяването на естетиката на 

пространствената конструкция е водещ мотив в образа. Подобна структурност е 

характерна за екраните, при които присъства специфична пространствена 

конструкция (фиг. 2.27). 

 
Фиг. 2.27. Естетика на пространствената конструкция 

Цветовото решение има съществено значение за естетическата 

интеграция на шумозащитните екрани в средата. Отправна точка при търсенето 

на цветово решение трябва да бъде анализът на цветовия фон на средата, на 

който се възприема съоръжението [4]. 

Чрез използване на ярък цвят може да се постигне силна активизация на 

формираща роля на екрани в средата (фиг. 2.28). 
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Фиг. 2.28. Активна организираща роля на шумозащитния екран, 

подсилена с ярко оцветяване 

При избора на цвят трябва да се отчита психофизиологичното въздействие 

върху човека. Използването на светли цветови тонове предизвиква усещането за 

по-голяма лекота и облекчава визуалното усещане за масата на съоръжението. В 

същото време е оправдано и използването на ярки цветови акценти, особено от 

страната на източника на шум, които при монотонен цветови фон на 

обкръжаващия ландшафт активизират вниманието на водачите. 

Цветовото решение с редуване на надлъжни цветови ивици подчертава 

динамиката на линейната форма на съоръжението и разчленява строгата 

геометрична форма на шумозащитния екран (фиг. 2.29). 

  
Фиг. 2.29. Цветово решение на шумозащитния екран с надлъжни цветови ивици 
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Вмъкването на различни цветни мотиви спомага за разнообразяване на 

цветовото решение на екрана и постигане на своеобразие при неговата 

интеграция в средата (фиг. 2.30). 

  
Фиг. 2.30. Цветово решение на шумозащитния екран с използване на цветни мотиви 

Чрез използване на свободни цветови композиции може да се постигне 

визуално „разрушаване“ на строгата геометрия на съоръжението. В този случай 

повърхнината на екрана се използва за реализация на цветни художествени 

композиции (фиг. 2.31). 

   
Фиг. 2.31. Художествено цветово решение на участъци от шумозащитен екран 

Материалът на шумозащитния екран, по-специално неговата фактура и 

текстура, са тясно обвързани в обща идея с цветовото решение. Използването 

на релефна обработка на повърхнината на екрана създава усещането за по-

мекото му въздействие в средата. Поради динамичния характер на 

възприятието от страната на водачите, е целесъобразно използваната за тази 

страна фактура да има по-дълбок релеф, който предизвиква ефекта на 

светлосянка (фиг. 2.32).  
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Фиг. 2.32. Варианти на решение на фактурата на повърхнината на шумозащитни екрани 

 

От страната на прилежащата територия може да се използва по-плитка 

фактура. Поради статичния характер на възприятието и нарастващата роля на 

отделните детайли, успешно могат да се прилагат като акценти художествени 

композиции от различни фактурни и цветови елементи, интегрирани в общото 

цветово решение на шумозащитния екран (фиг. 2.33). 

 
Фиг. 2.33. Художествен мотив в контекста на общия замисъл  при фактурно решение на 

повърхността на шумозащитен екран 
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В композицията на шумозащитните екрани могат да бъдат използвани 

архитектурни мотиви, които създават смислово единство при разположение на 

съоръжението в урбанизирана среда. Такива могат да бъдат декоративно 

оформени конструктивни елементи или декоративни мотиви – стилизирани 

сградни елементи (пиластри, колони с капители и т.н.) (фиг. 2.34).  

       
Фиг. 2.34. Включване на художествени архитектурни елементи в композицията на 

шумозащитни екрани 

В образа на екрана, когато е необходимо да се подчертае ролята му в 

средата и неговата връзка с обкръжението, могат да намерят отражение мотиви, 

които са характерни за националните или традиционните особености на 

региона. Такива са декоративни мотиви, архитектурни елементи, цветови 

решения или други детайли, които предизвикват асоциации с традициите на 

локалната културна среда. Възможно е и приложението на по-сложен 

архитектурен сценарий на развитие на образа на шумозащитния екран, който 

внушава определена идея. Тя може да бъде свързана с традициите и 

същевременно да изпълнява въвеждаща роля в атмосферата на средата. 

Пример на архитектурна идея, която допълва основното предназначение 

на шумозащитния екран, е проектът на магистрала А62 при един от основните 

входове в Тулуза (фиг. 2.35) [11]. Шумозащитният екран е превърнат в основен 

елемент, който олицетворява прехода от околния ландшафт към 

урбанизираната градска среда. В протежение на 6 km се редуват три поредици 
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от екрани. Първоначално опростена, линията се обогатява и се трансформира в 

един вид булевард, ограден от стени и портали. Звукопоглъщащите екрани са 

оцветени в розово-червен цвят, който е символ на град Тулуза. В началото те са 

оформени с многобройни хоризонтални канелюри и завършват в горния си край 

с корниз. В подстъпите към града екранът, който е с височина 6 m, се накланя до 

10°, подобно на крепостна стена. Долната част на екрана се превръща в 

постамент, украсен със закръглени елементи. 

Двуслойният стоманобетонов екран с площ от 9 хил. m2, е построен от 

структурен бетон с дебелина 10 cm и е покрит с 15 cm звукопоглъщаща 

облицовка. 

 
Фиг. 2.35. Шумозащитен екран на магистрала А62, Тулуза. Преход от природен към 

урбанизиран ландшафт (арх. Анук Дебар - Ателие R) 

2.5.2. Използване на допълнителни композиционни средства за 

постигане на хармонична интеграция на екраните в средата. Растителността  

има значима роля за постигане на естетическа интеграция на шумозащитните 

екрани в средата [9]. Чрез подходящото озеленяване с дървета, храсти и увивни 

растения, се смекчава отрицателното въздействие на съоръжението в средата и 

се постига по-висока степен на единство с нея (фиг. 2.36). При озеленяването 

може да се съхрани характерът на растителността с използване на местни 

растителни видове, а при отсъствие на характерна растителност да се обогати с 

нови растителни видове. Използват се и растителни акценти – участъци с по-
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плътно озеленяване или цветни насаждения с отличаващ се от околния фон 

колорит. 

 

    
Фиг. 2.36. Роля на озеленяването: „разтваряне” на масивен 

шумозащитен екран в околната среда 
 
 

Интеграцията между шумозащитния екран и растителността зависи и от 

наличието на свободно пространство. Когато пространството е ограничено, 

могат да се използват пълзящи растения или в структурата на екрана да бъдат 

включени елементи с растителност (фиг. 2.37). 

Интегрирането на подходяща растителност в структурата екрана създава 

усещане за съчетание на природни и строителни елементи в едно цяло (фиг. 

2.38). 

    
Фиг. 2.37. Използване  на цветна декоративна растителност и 

внасяне на природен елемент в композицията на екрана 
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Фиг. 2.38. „Зелен“ шумозащитен екран в Хонг Конг 

Важно е да се отбележи, че използваната растителност трябва да бъде 

съобразена с местните климатични особености. Необходимо е растителността 

да се поддържа през целия експлоатационен период на екрана, като се 

предпочитат растителни видове, които не изискват специални грижи. 

Нощното осветление на шумозащитните екрани има функционални и 

архитектурно-естетични аспекти, които трябва да се разглеждат като две 

взаимосвързани страни (фиг. 2.39). 

Функционалният аспект е свързан с осигуряване на видимост на 

съоръжението в нощната панорама, максимална ориентация и безопасност при 

движение на превозните средства. 

 
Фиг. 2.39. Нощно осветление на шумозащитен екран 
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 Осветлението на шумозащитните екрани е свързано и с решаването на 

определена архитектурно-естетични задачи: активизиране на композиционната 

роля на съоръжението в нощната панорама, подчертаване и изявяване на най-

значимите архитектурно-естетичните особености.  

Добре обмисленото и реализирано нощно осветление, в съчетание с 

подходящо цветово решение на шумозащитния екран, се превръща в ясен 

ориентир и водещ елемент при движението на превозните средства (фиг. 2.40).  

   
Фиг. 2.40. Изявяване на екрана в нощната панорама чрез подходящо осветление 
 

Допълнително художествено средство е използването на елементи от 

монументално-декоративното изкуство. Прилагането им повишава 

архитектурно-естетичната роля на съоръжението в средата и тематично 

обогатява неговия образ. Изборът на място, сюжет и мащаб на такива елементи 

зависи от композицията на съоръжението и възможностите за най-добро 

възприемане от важните точки и зони на наблюдение. 

 

2.6. Перспективи 

Прегледът на еволюцията на конструктивните решения на шумозащитните 

екрани доказва тенденцията към облекчаване на масата и използване на леки, 

по-ефективни звукопоглъщащи материали. Масивните бетонни стени губят 

своето доминиращо значение. Нараства използването на леки сглобяеми 

метални конструкции със звукопоглъщащи ограждащи панели, които 
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притежават високи естетични качества и визуална лекота, и позволяват да се 

прилагат разнообразни пластични и цветови решения [9] (фиг. 2.41). 

Съвременно решение е и комбинирането на непрозрачни 

звукопоглъщащи с прозрачни панели, което осигурява визуална връзка със 

средата. 

  
   а)       б) 

  
   в)       г) 

Фиг. 2.41. Различни видове шумозащитни екрани и тяхната специфична интеграция в средата: 

а) и б) масивни шумозащитни екрани; в) и г) съвременни прозрачни и звукопоглъщащи екрани 

 

В съвременните условия, екологичните и естетичните изисквания към 

шумозащитните екрани придобиват важното значение на формообразуващ 

фактор. Това фокусира вниманието върху естетичните аспекти на проектиране и 

интеграция на екраните в средата. Тези изисквания трябва да намерят своето 

оптимално решение в архитектурния проект на транспортните шумозащитни 

екрани. 
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При това самата класификация на съоръженията, освен като екологични, а 

и като дълги и линейни, предопределя техните значителни стойности на техните 

параметри – дължина и обща квадратура. Този факт, а и общото развитие на 

строителните индустриални технологии, предполагат производството на 

конструкциите на шумозащитните екрани в производствени условия. 
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2.7. Индустриални решения от практиката 

Като положителен пример на щумозащитни екрани, които в голяма стелен 

отговарят на изложените високи комплексни изисквания ще представим 

различните системи, които са разработени и се произвеждат от водещата в този 

строителен сектор във Федерална Република Германия фирма Кохлауер 

(KOHLHAUER)1 (фиг. 2.42). 

 
Фиг. 2.42 

В зависимост от конкретната архитектурна среда, нужните акустични 

качества на съоръженията, които са функция на шумовите полета, специалистите 

на Кохлауер са разработили няколко серии сглобяеми изделия от различни 

материали. 

Серия „Скорса”  (SCORSA). 

1.  Система „CLEARVIEW” (фиг. 2.43). Тази система, както и цялата серия, е 

предназначена за строителството на прозрачни шумозащитни екрани от акрил  

(РННА)  с разнообразни размери, дебелина, цвят и цветови оттенъци на паната, 

а също така и с възможност за нанасяне на фигури на грабливи птици за 

птицезащита на съоръженията (фиг. 2.44).  

Както говори и името на тази разновидност, приложението й е подходящо 

                                                           
1 Фирма Кохлауер любезно предостави на авторите информация, която считаме, че ще е полезна за 
инвеститорите и проектантите в България 



 
 

80 

при изискването за осигуряване на свободно възприемане на обкръжението и 

преодоляване на визуалното препятстване на свободния обзор. 

     
Фиг. 2.43    Фиг. 2.44 

2. Система SOUNDGARD. Тази система е олекотен вариант на системата 

„CLEARVIEW”. Паната са от поликарбонат и притежават високи механични, 

физични и огнеупорни характеристики. Тези две системи имат широко 

приложение при пътни и железопътни магистрали, индустриални зони и летища 

(фиг. 2.45, 2.46.). Паната се монтират на вертикални профилни колони от 

основните системи стомана – НЕА /НЕВ/IPE/U. Недостатък на тези системи е 

практическата липса на звукопоглъщане. 

От гледна точка на архитектурно-естетическите качества на този тип 

шумозащитни екрани – те не се различават съществено от предходния тип. 

  
Фиг. 2.45    Фиг. 2.46 
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3. Система „CLЕARWALL”. Посоченият по-горе недостатък специалистите 

на KOHLHAUER са преодоляли чрез разработването на система „CLЕARWALL”. 

Това е постигнато благодарение на специална система перфорирани 

алуминиеви рамки, които абсорбират звука и превръщат прозрачния екран от 

отразяващ в звукопоглъщащ.   

Съчетанието на прозрачна част и непрозрачни алуминиеви рамки, 

подредени в метричен ред, създава характерния образ на този вид екрани (фиг. 

2.47 ÷  2.50). Визуалната връзка с околната среда е съхранена в голяма степен, 

при подобряване на акустичните характеристики на екрана. 

  
Фиг. 2.47     Фиг. 2.48 

  
Фиг. 2.49     Фиг. 2.50 

Серия „Планта” (PLANTA). Основните елементи на „Планта” са трислойни 

панели тип „сандвич” със здукопоглъщащ материал между перфориран преден 

капак и плътен или отново перфориран заден капак от стандартни модули с 

размери 4.0х1.0 m; 4.0х0.5 m. Вторият вариант превръща екрана в двустранно 
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звукопоглъщащ, което е важно в случай, че в звуковото поле между екрана и 

елементите на застрояването (сградите) нивото на отразения звук доминира над 

това на дифрактирания и не може да се пренебрегва. Срокът на годност на този 

тип екрани е минимум 30 години. 

Този тип екрани, освен висока ефективност, се интегрират успешно в 

ландшафта. Възможността за приложение на озеленяване с пълзяща 

растителност спомага за хармонично и ненатрапчиво вписване в средата 

(Фиг.2.51, 2.52). 

   

Фиг. 2.51      Фиг. 2.52 

При конструирането на тази система са използвани множество 

иновационни решения: 

- рамките на носещата конструкция - усилените вертикални стойки 

издържат по-големи натоварвания, което позволява увеличаване на височината 

на цялата конструкция на екрана; 

- лесно и надеждно монтиране на конструкцията със шлицови ключалки 

на хоризонталните профили; 

- вентилационни дренажни канали, които предпазват вътрешния 

здукопоглъщащ материал от дъждовната вода и по този начин съхраняват 

неговите акустични свойства; горния капак на закопчалките позволява 

равномерно оттичане на водните потоци; 
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- система за фиксиране на панелите към колоните, което не изисква 

пробиването им за болтови съединения и други подобни механични връзки. 

Серия Алуфера (ALUFERA). Серия „Алуфера” е трислойна панелна система, 

със двуслойна минерална вата като звукоизолиращ и звукопоглъщащ слой, 

разположен между два слоя защитна мрежа и със стоманена носеща мрежа 

отвън (Фиг.2.53, 2.54). 

 

 
Фиг. 2.53. Конструкция на панелите на екран от серия Алуфера 
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Фиг. 2.54. Фрагменти от екрани от серия Алуфера 

Екраните от тази серия се характеризират с отличен външен вид, визуална 

лекота и висока ефективност. Особен интерес представлява възможността за  

„принтиране” на картинни изображения, което дава нов характер на 

интегрирането им в урбанизирана среда, при по-интензивен характер на 

възприятието (Фиг.2.54). 

   
Фиг. 2.55. Отпечатани изображения върху  екрани от серия Алуфера 

Серия Алумна (ALUMNA). Серия „Алумна” е стандартна трислойна панелна 

система, като два капака са конструирани от алуминиева сплав. Предния капак е 

с коефициент на перфорация 36%. Звукопоглъщащият слой е от минерална вата 

с обемна маса 100 kg/m3 и дебелина 40 mm, който е защитен срещу механични 

повреди, дъждовна вода и натрупването на насекоми със стъкловлакнесто 

фолио от абсорбиращата страна.  

Изолацията от въздушен шум на тези конструкции е по-голяма от 24 dB, а 

звукопоглъщането 8-11 dB . 
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Фиг. 2.56       

  
Фиг. 2.57 

Серия „Алумна” се отличава с високи естетически качества. Тя позволява да 

се придаде нестандартна форма на съоръжението с различен релеф и то да се 

оцвети по каталога RAL (фиг. 2.47-2.50. По този начин екранът се превръща в 

композиционен елемент, пластично обогатяващ средата. 

Серия Лигна (LIGNA). С елементите на тази система се строят 

шумозащитни екрани от дървени конструкции със сток на експлоатация над 30 

години. Дървесината, от която се произвеждат модулите се импрегнира с 

натурални масла или восък. Дървените пана могат да бъдат едностранно или 

двустранно звукопоглъщащи с индекс на звукопоглъщане 9 dB и изолация  над 

24 dB (Фиг.2.58÷61). 

Силна страна на този тип конструкции е лесната поддръжка. По време на 

10 годишния гаранционен срок в ФРГ, този тип екрани не са обработвани 
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допълнително и не се е наложило да се мият, като единствено с течение на 

времето се е наблюдавало леко потъмняване на цвета на дървото. 

   
Фиг. 2.58      Фиг. 2.59 

  
Фиг. 2.60      Фиг. 2.61 

Важна характеристика на тази серия шумозащитни екрани е хармоничната 

интеграция в средата. Разнообразни ефекти могат да бъдат постигнати чрез 

съчетаване на екрани с различна ориентация на дървените елементи, 

създаващи интересна текстура на повърхнината. Чрез пана с фигурни 

композиции се постига разнообразие в композицията на шумозащитния екран 

(Фиг.2.58, 2.59). Успешно е и съчетанието на дървени и прозрачни пана 

(Фиг.2.60).  

Серия ВОЛТА (VOLTA). Тази серия шумозащитни екрани е разработена 

под ефектното мото „Получи електричество, вместо шум!” и се постига чрез 

съчетаването на слънчеви фотоволтаични и шумозащитни панели. Разтаботени 

са три серии - BASIC, ADVANCE и EDITION. 
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Фиг. 2.62       

Панелите от серията VOLTA BASIC могат да се монтират в комбинация със 

шумозащитни екрани от разгледаните серии със северо-източна и северо-

западна ориентация (фиг. 2.63 ÷ 65). По този начин се съчетават техните 

характеристики. 

   
Фиг. 2.63 Фиг. 2.64 Фиг. 2.65 

- 2 елемента PLANTA и 1 елемент VOLTA OPAK (Фиг. 2.63); 

- 1 елемент PLANTA, 1 елемент SCORSA и 1 елемент VOLTA BIFAC (Фиг. 2.64); 

- 2 елемента SCORSA и 1 елемент  VOLTA THRU (Фиг. 2.65). 

Серията VOLTA ADVANCE представлява слънчеви модули интегрирани в 

прозрачен екран между два листа ламинирано безопасно стъкло. Монтират се с 

ориентация юг. Към страната на магистралата, слънчевите модули дават ефект 

на затъмнено стъкло, а към страната на жилищното застрояване – 
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полуогледален ефект, който може да бъде използван при архитектурното 

проектиране на фасадите. 

Най-ефективна е серията VOLTA EDITION. Нейната двустранна технология 

позволява конвентирането на слънчева енергия от двете страни на плоскостите. 

Това дава възможност за монтирането на екрана по линията север-юг (фиг. 2.56, 

фиг. 2.57). 

  
Фиг. 2.66 

За удовлетворяването на специфични индивидуални изисквания, 

специалистите на KOHLHAUER са разработили следните варианти на 

шумозащитни екрани. 

1. Пластика (PLASTICA). Пластмасовите шумозащитни екрани са леки и 

имат лесен монтаж. Те се използват на места с риск за кражба на цветни метали. 

Акустичните им характеристики са високи – изолация от въздушен шум – 24 dB и 

звукопоглъщане – 4-7 dB (фиг. 2.67). 

  
Фиг. 2.67     Фиг. 2.68 

2. Тиера  (TIERRA). Когато е необходимо значително намаление на шума и 

с цел пестене на транспортни разходи за извозване на строителните отпадъци 

при пътно-строителни работи, се изпълняват дебели екрани тип „Тиера” с 
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трапецовидно сечение, запълнени с чакъл, пясък, остатъчен асфалт и земна 

почва, която от страната на склона се залесява (фиг. 2.68). По този начин се 

оползотворяват пътно-строителните отпадъци, а след подходящо озеленяване 

се постига хармонична интеграция в средата.  

3. Темпора  (TEMPORA). За ограничаването на шума в урбанизирани 

територии от локални източници, като строителни площадки и други зони с 

временни източници на шум, се използват подвижни временни шумозащитни 

екрани. Освен за шумозащита те съчетават и функцията на ограда на самата 

строителна площадка или друга зона (фиг. 2.69). 

      
Фиг. 2.69     Фиг. 2.70 

4. Арт  (ART). Тази система съчетава шумозащитните свойства на екраните 

с възможностите на новата техника и по-специално с тази за непосредствено 

нанасяне върху повърхностите чрез цифров печат на реклама, художествено 

произведение, пейзаж, графити или други символи и наименования като 

означаване на улици и друга информация  в градска среда (фиг. 2.70). 
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3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ 

ШУМОЗАЩИТНИ ЕКРАНИ 

 

 

3.1. Етапи на изработване на архитектурния проект 

Технологията за архитектурно проектиране на транспортните 

шумозащитни екрани представлява поредица от последователни етапи (фази), 

през които се формира и развива архитектурният проект. 

Технологията включва следните етапи2: задание, предварителни 

проучвания, формулиране на изискванията към архитектурния проект, 

разработване на вариантни архитектурни решения, съставяне на документация 

и оформяне на проекта. 

3.1.1. Задание. Изготвянето от възложителя на задание за проектиране и 

строителство на ТШЕ е начален етап, който определя най-важните параметри на 

проекта, включително и за неговата архитектурна част. То следва внимателно да 

бъде проучено за да се формулират основните изходни постановки за 

архитектурното решение. 

Заданието дефинира целта и уточнява обекта на задачата, като трябва да 

съдържа и необходимата информация за архитектурния контекст на проекта. 

Заедно с това, трябва да бъде предоставена наличната информация - 

кадастрални планове на района, карти, фотоснимки и др., а при рехабилитация и 

реконструкция на съществуващи инженерни съоръжения, напр. мостове, 

естакади, виадукти, и съответните работни проекти. 

Освен заданието, при архитектурното проектиране следва да се използва 

и акустичната част от проекта за ТШЕ, където са специфицирани еднозначно или 

вариантно необходимите размери на екрана и видът на материалите, които ще 

                                                           
2 Примерите в различните технологични етапи са взети от част „Архитектура“ на изготвения 

работен проект на ТШЕ при рехабилитацията на бул. „Брюксел“ - гр. София, участък от km 0+000 до km 

2+454.76. Архитектурният проект е разработен от автора. 
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бъдат използвани при изпълнението му. 

3.1.2. Предварителни проучвания. Необходимо е архитектът да проучи 

внимателно градоустройствените и ландшафтните аспекти на разполагане на 

шумозащитния екран в средата, за изясняване на: 

- характера на средата – природна, урбанизирана, равнинна или 

планинска и т.н., наличие или отсъствие на специфичен облик на средата; 

- характеристиките на елементите на средата – мащаб, преобладаващо 

членение, силуетни линии, материали, цветови палитри и т.н.; 

- наличието на специфични режими на територията; 

- близостта до природни, архитектурни, исторически и др. 

забележителности. 

На основата на изброените параметри е необходимо да се направи 

оценка на характера на възприятието: 

- установяване на зоните на най-активно възприемане на съоръжението в 

средата от страната на магистралата и от страната на прилежащите територии; 

- отчитане на фактори, като динамичен или статичен характер, масовост 

на възприятието и т.н. 

При разположение в красива природна или градска среда е необходимо 

да се запази визуалната комуникация със средата, която би се затруднила при 

разполагане на неподходящ шумозащитен екран. 

3.1.3. Формулиране на изискванията към архитектурния проект. На 

базата на изходните постановки в заданието и изводите от предварителните 

проучвания се формулират най-съществените изисквания към архитектурния 

проект. 

1. Очаквана роля в средата от архитектурна гледна точка. Определя се 

възможният подход за изграждане на архитектурния образ на съоръжението, 

като подчинен елемент, като част от пространственото решение на 

магистралата, допълващ нейния образ или като водещ при формиране на 

средата.  



 
 

93 

2. Задачи пред архитектурния проект и методи за тяхното решаване. На 

базата на желаната архитектурно-естетическа роля на съоръжението в средата 

се определя основният подход при формиране на архитектурния образ – 

търсене на общност с елементите на средата на базата на подобие, нюансно или 

контрастно различие на ТШЕ по отношение на обкръжението. 

3.1.4. Разработване на вариантни архитектурни решения. След 

изясняване на архитектурния контекст на проекта се пристъпва към 

разработване на вариантни архитектурни решения. Следва да се подчертае, че 

това се реализира в рамките на вариантите, удовлетворяващи напълно 

акустичните изчисления и в тясна връзка със специалиста, който е разработил 

акустичната част на проекта. 

Разбира се, някои основни архитектурни изисквания е необходимо да се 

отчитат в акустичната част на проекта. Например, за избягване на възприятието 

на ТШЕ като плътна преграда, която нарушава визуалната връзка със средата, в 

акустичните изчисления могат да бъдат разгледани различни варианти на 

използване на прозрачни панели за запазване на визуалната комуникация.  

Разработваните варианти трябва да предполагат алтернативни 

архитектурни решения по отношение на характеристиките на ТШЕ, които 

формират архитектурната композиция – силует, членение, метричен и ритмичен 

ред, цвят и т.н. 

Задължително е компютърното моделиране и визуализиране на 

транспортния шумозащитен екран и неговата интеграция в средата. Това помага 

изборът на окончателния вариант на архитектурния проект да се извърши на 

основата на предвидимост и по-пълна оценка на крайния ефект (фиг. 3.1). 

3.1.5. Изработване на графична документация. С оглед спецификата на 

транспортните шумозащитни екрани, които имат ясна и еднозначна функция, 

инвестиционният проект, в повечето случаи,  може да бъде разработен 

еднофазно (само технически или само работен проект). В по-редки случаи, при 
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уникални съоръжения, проектирането може да бъде двуфазно (идеен и 

технически или идеен и работен проект) [2]. 

  

  
 
Фиг. 3.1. Компютърно моделиране, визуализиране и изследване на архитектурната интеграция 

на ТШЕ в средата (проект за шумозащитен екран на бул. ”Брюксел”, гр. София) 
 

При разработване на идеен проект на транспортен шумозащитен екран, 

архитектурната част включва следната проектна документация [2]: 

- ситуация в мащаби 1:500 или 1:1000; при по-голяма дължина на 

шумозащитното съоръжение могат да се използват по-дребни мащаби – 1:2000 

или 1:5000; 

- хоризонтални и вертикални разрези, фасади или фрагменти в мащаби 

1:100 или 1:200; 

- варианти на цветово решение; 

- компютърни визуализации на вариантни решения и тяхната интеграция 

в средата; 

- обяснителна записка, обосноваваща избраното архитектурно решение. 

При разработването на технически проект на транспортен шумозащитен 
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екран се изготвя следната проектна документация, която позволява 

изпълнението на строително-монтажните работи: 

- ситуационно решение в мащаби 1:500 или 1:1000 (фиг. 3.2); 

- план, разрези, фасади или фрагменти в мащаби 1:50 или 1:100 (фиг. 

3.3); 

- цветово решение с точно фиксиране на цветовете по RAL (фиг. 3.4); 

- обяснителна записка, поясняваща разработеното архитектурно 

решение; 

- спецификация на използваните елементи за сглобяемите транспортни 

шумозащитни екрани; 

- компютърни визуализации, фотомонтажи или компютърни анимации, 

онагледяващи разработеното проектно решение (фиг. 3.1). 

 
Фиг. 3.2. Ситуация на шумозащитните екрани по бул.”Брюксел”, гр. София 

При изготвянето на работен проект към документацията, включена в 

техническия проект, се добавят характерни детайли в мащаби 1:20, 1:5 и 1:1. 

 В зависимост от спецификата на шумозащитния екран, към проектната 



 
 

96 

документация във фази Технически и Работен проект може да изготвен 

допълнително проект за озеленяване на прилежащата територия.  

 
Фиг. 3.3. Разрези на шумозащитните екрани 

 
Фиг. 13.4. Цветово решение на шумозащитния екран 
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При разполагане на транспортни шумозащитни екрани в градска среда за 

подобряване на ориентацията при движение през нощта или за подчертаване на 

ролята на съоръжението в нощната панорама, би следвало да се предвиди и 

проект за функционално, и евентуално – за художествено, осветление. 

 

3.2. Поддържане в периода на експлоатация 

В проекта е необходимо да бъдат предвидени мерки за съхраняване и 

поддържане на нормалното функциониране на транспортните шумозащитни 

екрани за периода на тяхната експлоатация. Важен елемент от поддръжката е 

съхраняването на естетичния облик на съоръжението, което се постига с: 

- ремонт и подмяна на повредени елементи, тъй като нарушената им 

цялост не само влошава естетичният изглед, но и сериозно намалява 

шумозащитната ефективност;  

- възстановяване на антикорозионното покритие (при метални екрани); 

- преоцветяване, което се реализира за освежаване на съществуващото 

цветово решение, или за промяна на цветовото решение, в случай на промяна в 

цветовата среда; 

- поддържане на терена около съоръжението, особено при активно 

използване на озеленяване като средство за подобряване на връзката с 

околната среда; 

- подмяна при изтичане срока на годност. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Транспортните системи са един от най-големите източници на екологично 

замърсяване в нашето съвремие. В тези условия екологичната функция за 

намаляване на нивото на транспортния шум е изключително актуална. 

Инженерните съоръжения, предназначени да изпълняват тази важна роля, 

свързана с подобряване на условията на живот в жизнената средата на 

съвременния човек, са транспортните шумозащитни екрани. Разкриването на 

архитектурните аспекти на тези нови за нашата практика съоръжения, което е 

основната задача на настоящата монография, е необходимо с оглед 

хармоничното формиране на средата, с отчитане и на архитектурно-

естетическите критерии. 

Разгледаните  тенденции и перспективи в развитието на инженерните 

съоръжения са теоретичната основа на архитектурната проблематика на 

транспортните шумозащитни екрани. В системата на инженерните съоръжения 

те принадлежат на нов клас, появил се в резултат на императивното изискване 

за подобряване на екологичните условия на живот в съвременното общество - 

съоръжения с екологична насоченост.  

Анализът на архитектурните свойства на транспортните шумозащитни 

екрани като пространствени структури позволява да се изявят специфичните 

особености на тяхната интеграция в средата.  

Анализът на различните видове транспортни шумозащитни екрани 

очертава приетата от автора класификация – по признаци, определящи 

различни аспекти на техните архитектурни особености: по функционален тип, по 

композиционно влияние в средата, по характер на напречния и на надлъжния 

профил.  

Разгледаните характеристики на отделните типове, с оглед архитектурно-

естетическите им свойства, както и различните варианти на съчетание на 

шумозащитните екрани с други инженерни съоръжения, технологични 
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инсталации и сгради могат да бъдат полезни като най-обща основа при тяхното 

архитектурно проектиране. 

Анализът на ландшафтните и градоустройствени аспекти на ТШЕ в 

окръжаващата среда показва особеностите при разполагане в природна и 

урбанизирана среда.  

В природна среда е необходимо да отчита пластичния характер на 

природните форми и основните силуетни линии и членение на природните 

елементи, които са специфични за конкретния ландшафт. 

В урбанизирана среда по-дребният мащаб на градските елементи и 

пространства поставя изискването за подходящ визуален мащаб на 

шумозащитния екран. От важно значение е запазването на визуалните връзки с 

обкръжаващите обичайни елементи на средата. 

Важен фактор при архитектурното проектиране на ТШЕ е отчитането на 

условията на зрителното възприятие, поставящо различни изисквания при 

възприемане на екрана при движение по транспортната магистрала или от 

страната на прилежащата територия.  

При възприемане в движение, поради динамичният характер на 

възприятието, приоритет има общото пластично решение, обобщените 

характеристики на развитие на формата и силуета, едрите членения, метричните 

редове, общите цветови характеристики на фона на средата.  Предлагат се 

способи за преодоляване на въздействието на екрана като скучна, плътна 

преграда пред свободния обзор при движение по транспортната магистрала.  

При възприемане от страната на прилежащата територия, поради 

предимно статичния характер на възприятието, съществено значение имат и 

други характеристики на шумозащитните екрани, като детайлите, отделни 

елементи на цветовото решение, фактурата и текстурата на материала, 

решавани с отчитане на специфичната атмосфера на средата.  

Теоретичният анализа на архитектурно-естетическите аспекти на 

формообразуване на транспортните шумозащитни екрани, както и анализът на 
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примери от практиката, позволяват да бъдат посочени възможности за 

постигане на хармоничен образ и интеграция в средата. Моделирането на 

различни характеристики на формата спомага за успешното вписване на 

тези съоръжения в обкръжението.  

За постигане на хармонична интеграция на екраните в средата допринася 

наред с разгледаните основни композиционни принципи и използването на 

допълнителни композиционни средства. Прилагането на подходяща 

растителност, интегрирана в структурата на екрана или върху околния участък е 

важно средство в това направление. Нощното осветление позволява 

съчетаването на функционални (осигуряване на добра визуална ориентация) и 

архитектурно-естетичсеки аспекти (подходящо изявяване на съоръжението в 

нощната панорама на средата).  

Очертана е тенденцията към облекчаване на масата и използване на 

леки, по-ефективни звукопоглъщащи материали, притежаващи същевременно и 

високи архитектурно-естетически характеристики.    

Прегледът на индустриални решения от практиката, които отговарят на 

високите комплексни изисквания, служи за подходяща илюстрация на  

разгледаните архитектурни аспекти. Този преглед показва и липсата на 

достатъчно практически опит у нас при архитектурното проектиране на тези 

нови за нашата действителност инженерни съоръжения. 

Предлаганата от автора технология за проектиране на архитектурната 

част е изведена на базата на практическа реализация и с отчитане на 

действащите нормативни документи в тази област. Представени са 

необходимите фази на разработване на проекта с оглед постигане на 

хармонична интеграция в средата при постигане на максимална ефективност на 

екраните.  
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СПИСЪК НА ИЛЮСТРАЦИИТЕ 

  

 

1. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА ИНЖЕНЕРНИТЕ 

 СЪОРЪЖЕНИЯ  

1.1. Скици на мостове: 
 а – Кенмън, Япония  
 б -  „Диаболо”, г. Лука, Италия  
 скици на автора 

1.2.   а – музей на изкуствата в Милуоки, САЩ, арх. Сантяго Калатрава;  
 Wikimedia – Public domain 
б - телевизионна кула в Сиатъл, САЩ, арх. John Graham & Company 
 Wikimedia  

1.3.  а – техническа инсталация пред културния център Помпиду в Париж 
б – транспортен мост Роял Викториа Док, Докландс, Лондон, Лайфшуц  
Дейвидсън архитекти 
в – водонапорна кула Хили в Малмьо, Швеция, арх. архитект Карл Ивар 
Стал 
Wikimedia  

1.4. а - музей на стоманата в Монтерей, Мексико, арх. Никълъс Гримшоу 
Wikimedia – Public domain 
б - минен комплекс за добив на въглища в Есен, Германия 
Wikipedia 

1.5. Проекти за  „слънчеви” комини:  
а – сравненителна схема на проекти за слънчеви комини и високи сгради 
и съоръжения - символи на прогреса ;  
б) скица на футуристичен проект на комплекс с небостъргач и „слънчев 
комин” в Лондон  

1.6. а – мост Милениум в Лондон, арх. Норман Фостър 
Wikipedia – Public domain 
б – магистрален тръбопровод в Аляска, САЩ 
www.d.umn.edu 
в – транспортен възел Ридеркерк, Холандия 
Wikimedia 

1.7. а - шумозащитен екран - проект и изпълнение  ООО "ТРАНСБАРЬЕР" 
transbarier.ru 
б – решетъчна подпорна стена 
в – язовирна стена Декстър Дам, Декстър, Орегон, САЩ 

http://www.d.umn.edu/
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Wikipedia, Public domain 

1.8. Различни варианти на съоръжения за съхранение на материали - 
водонапорни кули и силози 

 Скици на автора 

1.9. а -„Слънчев” комин – съоръжение за получаване на електрическа енергия, 
Манзанарес, Испания 
б - шумозащитен екран Plexiglass Soundstop 
soundstop.ru 
в - инсталация за изгаряне на отпадъци в гр. Виена, арх. Фриденсрайх 
Хундертвасер 
Wikipedia 
г - „суха” охладителна кула със затворен цикъл на охлаждане на водата, 
Германия 
 Wikimedia 

1.10. Проекти на арх. Норман Фостър на съоръжения със специфично 
предназначение, свързано с екологията:  ветрови турбини; пилон на 
електропреносна линия за високо напрежение с компактно окачване на 
проводниците 

 fosterandpartners.com 

1.11. Пешеходен мост Секлър Кросинг, Кралски ботанически градини Кю, 
Югозападен Лондон, арх. Джон Паусън 
Picasa 

1.12. а – Телевизионна кула Колсерола в Барселона, арх. Сантяго Калатрава 
Wikipedia 
б – Нови мост на река Дунав в Братислава, арх. Йозеф Лацко, Ладислав 
Кушнир, Иван Сламен, Арпад Тесара и Йозеф Звара 
Picasaweb 

1.13. Пешеходен мост Секлър Кросинг, Кралски ботанически градини Кю, 
Югозападен Лондон, арх. Джон Паусън 

 Wikipedia, Picasa 

1.14. Язовир Розланд, Бофортен (Савоа), Франция 
Wikimedia, Public domain 

1.15. Деградация на средата при промяна на микроклимата след построяване 
на язовирната стена на река Янцзъ в Китай 
Снимки Google Earth   

http://www.inverter-china.com/blog/articles/green-energy/negative-sides-of-hydropower-in-China.html 

1.16. Мост Ширасаги, Широши,  Мияги, Япония, арх. Хитоши Абе 

http://www.inverter-china.com/blog/articles/green-energy/negative-sides-of-hydropower-in-China.html
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1.17. Галерия за модерно изкуство „Тейт” в реконструираната сграда на 
електроцентрала в Лондон, арх. Херцог и Де Мьорон (Herzog & de Meuron 
Architekten) 

 Wikipedia  

1.18. Формообразуване на резервоара на водонапорните кули чрез завъртане 
на сечения около вертикална ос - комбинации от елементарни фигури (60) 

 Е.Хампе (60) 

1.19. Телевизионна кула в Йештед, Чехия, арх. Карел Хубачек 
 стара снимка 
1.20. Шумозащитен екран, Bautzen-West A4, Германия 
 Betonwerk Schuster GmbH 

http://www.betonwerk-schuster.de/ 

1.21. Голдън Гейт Бридж, Сан Франциско, САЩ, инж. Йозеф Щраус, Ъруин 
Мороу и Чарлз Елис  

 Wikipedia – any purpose 

1.22. а – Пешеходен мост Хьорнбрюке в Кил, Германия (Hörnbrücke), проект 
Gerkan, Marg und Partner (gmp) 

  Wikimedia – Public domain; 
 б – Телевизионна кула „Копитото” на Витоша, София, арх. Любен 

Попдонев и Стефан Тилев 
 в – Технологична инсталация 

1.23. а – Комплекс от водонапорни кули в Кувейт  
 Wikimedia 
 б – Водонапорна кула в Eл Хубар, Саудитска Арабия 
 Wikimedia – Public domain 

1.24. Проект за електропреносна линия за високо напрежение с използване на 
пластични, инспирирани от живата природа форми на електрическите 
стълбове, арх. Дитмар Кьоринг  (Architect Dietmar Koering) 

1.25. Скици на Сантяго Калатрава, илюстриращи подхода на използване на 
асоциации с образи и форми от природата при формообразуване на 
мостове 

1.26. Озеленени подпорни стени 

1.27. Мост Еразъм в Ротердам, арх Бен Ван Беркел 
 Wikimedia 

1.28. Шумозащиен екран на автомагистрала A2, Глейздорф, Германия  (А2 bei 
Gleisdorf Teerag Asdag AG) 

 DURISOL-WERKE GES 

http://www.betonwerk-schuster.de/
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1.29. Футуристичен проект на арх. Доминик Микаелис, арх. Алекс Микаелис и 
Тревор Купър-Чедуик за „енергиен” остров за добиване на енергия от 
вятъра, слънцето и морските течения и вълни 

1.30. Шумозащитен екран с фотоволтаични панели на автомагистрала Бренер, 
Италия  

 (Autostrada del Brennero)  autobrennero.it 

2. АРХИТЕКТУРА НА ТРАНСПОРТНИТЕ ШУМОЗАЩИТНИ ЕКРАНИ 

2.1. Шумозащитни екрани-стени Armtec: 
 а – Durisol Precast Noise Barrier 
 б - Paraglas Soundstop 

2.2. Шумозащитен насип на автомагистрала 12, окръг Сонома, Калифорния 
 Wikipedia – Public domain 

2.3. Шумозащитна стена върху насип на автомагистрала Форест Forest Hwy 
Noise Wall (Perth/Bunbury Freeway), Modular Wall Systems (MWS), 
Австралия 

 modularwalls.com.au 

2.4. а - Тунелообразен шумозащитен екран на надземната линия на метрото в 
София, ЖК «Младост» 

 Paraglas Soundstop ХТ 
 б,в,г - Конкурсен проект за шумозащитни структури в Хонг Конг – 2009 г.; 
 арх. Франческо Липари  

2.5. Шумозащитен тунел Sound Tube на входна магистрала в Мелбърн  
 а – изглед от Google Earth 
 б - Wikipedia 

2.6. Съчетание на подпорна стена и шумозащитен екран – вход на тунел във 
Вупертал, Германия 

 Wikimedia 

2.7. Шумозащитни екрани върху мостове в Русия   
 а – Paraglas Soundstop 
 б - Paraglas Soundstop 

2.8. Шумозащитни екрани и парапети в единна структура - Paraglas Soundstop 

2.9. Шумозащитни бариери върху виадукти:  
 а - виадукт над Московско шосе, Санкт-Петербург;  
 б - шумозащитен екран върху виадукт, Москва ІІІ транспортен кръг 

2.10. Структура от шумозащитни екрани с фотоволтаични панели: 
 а -  Тренто, Италия, произведени от Far Systems и Gruppo Industriale Tosoni  
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 б – на магистрала 434 Трансполесана в долината Опеана, Италия, 
произведени от Far Systems и Gruppo Industriale Tosoni 

 в – шумозащитна бариера с двустранна фотоволтаична инсталация по 
магистралата Аубруг, Цюрих, Швейцария  

2.11. Пространствената структура на шоурум луксозни автомобили 
сшумозащитен екран до магистрала А2 в Холандия, арх. Кас Остерхус и 
Илона Ленард 

 Flickr 

2.12. а - Дървен шумозащитен екран върху подпорна стена 
 Wyss Zäune AG  http://www.zaeune.ch 
 б - Шумозащитен екран от бетон – Rieder 
 в – Тунелообразен шумозащитен екран на надземната линия на метрото в 

София, ЖК «Младост» 

2.13. Скица на автора 

2.14. Компютърен модел на проект за „зелен” шумозащитен екран в Хонг Конг 
 http://eskyiu.com/wp/noisebarrier/ 

2.15. а - Зелени шумозащитни бариери RockDelta®,Paisotec 
 www.paisotec.com/ 
 б – Шумозащитен екран в Лаво, Франция, фотография Дидие Ги  
2.16. Пространствената структура на шоурум луксозни автомобили 

сшумозащитен екран до магистрала А2 в Холандия, арх. Кас Остерхус и 
Илона Ленард 

 Flickr 

2.17. Прозрачен шумозащитен екран до църквата „Света Екатерина” в Санкт 
Петербург 

 Завод Акустических Конструкций 

2.18. Прозрачни шумозащитни екрани PLEXIGLAS SOUNDSTOP  
 а– в Сочи  б – край селище в природен ландшафт 
 www.Soundstop.ru 

2.19. Шумозащитен екран покрай магистрала А13 в Холандия 
 Wikipedia 

2.20. а - Шумозащитен екран  Plexiglas Soundstop®, www.soundstop.ru 
 б – Завършек на тунелообразния шумозащитен екран на надземната 

линия на метрото в София, ЖК „Младост” 

2.21. а - Шумозащитна бариера на автомагистрала Венеция – Любляна 
 б – Шумозащитен екран - Eurobeton LLC 

2.22. Image KOHLHAUER® Clearview 

2.23. Крайпътен шумозащитен екран, Plexiglas Soundstop®, www.soundstop.ru 

http://www.zaeune.ch/
http://eskyiu.com/wp/noisebarrier/
http://www.paisotec.com/
http://www.soundstop.ru/
http://www.soundstop.ru/
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2.24. Крайпътен шумозащитен екран, Plexiglas Soundstop®, www.soundstop.ru 

2.25. Шумозащитен екран - Sound Fighter Systems, L.L.C., www.soundfighter.com 

2.26. Шумозащитен екран в Риека 
 Wikimedia 

2.27. Шумозащитен екран - Живописный Мост в Москва 
 Wikipedia 

2.28. Шумозащитни екрани в община Унтерфладниц, Стирия, Австрия 
 Rieder Group 

2.29. Цветово решение на шумозащитни екрани mall arch, A1 Salzburg-Taxham 
 Rieder Group 

2.30. Шумозащитни екрани с художествени цветови композиции 
 Modular Wall Systems 

2.31.  Варианти на решение на фактурата на повърхнината на шумозащитния 
екран 

 а – NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH 
 б,в,г – Rieder Group  - FASETON® RANGE 
 д - InnoTec TSS AG 

2.32.  Шумозащитен екран – Авалон Байпас 

2.33. а - Прозрачен шумозащитен екран  KOHLHAUER® Clearview  
 Image KOHLHAUER® Clearview 
 б – Шумозащитна стена на B96 Васмансдорф  
 Betonwerk Schuster GmbH 

2.34. Акустичен екран в Тулуза 
 Аrtéfac, Bonna Sabla, Consolis Group 
 Проект: арх. Анук Дебар - Ателие R 

2.35. Озеленени шумозащитни екрани 
 LÜFT GmbH 

2.36. Озеленени шумозащитни екрани ECOB-NRB 
 Ecobuild Engineering & Technology Ltd. 

2.37. Зелен шумозащитен екран в Хонг Конг 
 Designer:Eric Schuldenfrei 

Design and Project Team: Eric Schuldenfrei, Marisa Yiu, Vanir Chan, Kin Cheong 
Chan 

 http://eskyiu.com/wp/noisebarrier/ 

2.38. Нощно осветление на шумозащитен екран 
 © 2004-2010 Fraport AG  

2.39. Нощно осветление на магистралата и шумозащитния екран 

http://www.soundstop.ru/
http://www.soundfighter.com/
http://www.innotectss.de/
http://eskyiu.com/wp/noisebarrier/
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2.40. а – масивна каменна шумозащитна стена 
 Wikimedia 
 б – шумозащитна стена 
 AVT Incorporated 
 в - Прозрачени шумозащитни екрани PLEXIGLAS SOUNDSTOP в Сочи 
 www.Soundstop.ru 
 г – шумозащитен екран от леки акустични панели 
 проект и реализация:  Bianchini Sicurezza Stradale 

2.42. Административна и складова сграда на фирма Kohlhauer в Гагенау 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.43. ÷ 2.44. Прозрачен шумозащитен екран на фирма Kohlhauer, серия 
„Скорса”, система „Клиървю” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.45.  ÷ 2.46.  Прозрачен шумозащитен екран на фирма Kohlhauer, серия 
„Скорса”, система „Саундгард” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.47. ÷ 2.50. Прозрачен шумозащитен екран на фирма Kohlhauer, серия 
„Скорса”, система „Клиъруол” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.51. ÷ 2.52. Шумозащитен екран на фирма Kohlhauer, серия „Планта”  
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.53. Конструкция на панелите на екран от серия „Алуфера” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.54. Фрагменти от екрани от серия Алуфера 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.55. Отпечатани изображения върху  екрани от серия Алуфера 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.56  ÷ 2.57. Алуминиеви шумозащитни екрани от серия „Алумна” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.58  ÷ 2.61. Дървени шумозащитни екрани от серия „Лигна” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.62. Шумозащитни екрани с фотоволтаични панели от серия „Волта” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.63. Комбиниран шумозащитен екран - 2 елемента „Планта” и 1 елемент 
„Волта” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
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2.64. Комбиниран шумозащитен екран - 1 елемент „Планта”, 1 елемент 
„Скорса” и 1 елемент „Волта Бифак ” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.65. Комбиниран шумозащитен екран - 2 елемента „Скорса” и 1 елемент  
„Волта Тру” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.66. Шумозащитни екрани с двустранни фотоволтаични панели от серия 
„Волта Едишън” 

 http://www.kohlhauer.com/ 

2.67. Шумозащитен екран от серия „Пластика” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.68. Шумозащитен екран от серия „Тиера” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.69. Шумозащитен екран от серия „Темпора” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

2.70. Шумозащитен екран от серия „Арт” 
 http://www.kohlhauer.com/ 

3. ТЕХНОЛОГИЯ ЗА АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ТРАНСПОРТНИ 

ШУМОЗАЩИТНИ ЕКРАНИ 

3.1. Компютърно моделиране, визуализиране и изследване на 
архитектурната интеграция на ТШЕ в средата (проект за шумозащитен 
екран на бул. ”Брюксел”, гр. София, А.Писарски) 

3.2. Ситуация на шумозащитните екрани по бул.”Брюксел”, гр. София 

3.3. Разрези на шумозащитните екрани, бул.”Брюксел”, гр. София 

3.4. Цветово решение на шумозащитния екран, бул.”Брюксел”, гр. София 
 

 

http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
http://www.kohlhauer.com/
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