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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

I. ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

         Проектът е изработен по изискване на Възложителя и сключен 

договор за проектиране със Столична община, район „Панчарево“ 

по проект за "Изготвяне на инвестиционен проект за 

възстановяване на пътека със стълби  и подпорна стена за 

пешеходен достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче“ 

до СБДПЛР „Панчарево“, с. Кокаляне, район „Панчарево“, 

Столична община и в съответствие с действащите правила за 

проектиране и строителство.  

 

II. ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ 

Обектът се намира на скат, източно разположен от автобусна 

спирка и обръщало на ул. Самоковско шосе в с. Кокаляне. Откосът е 

укрепен от подпорна стена, която се е разрушила и засипала със 

земна и скална маса пътеката и стълбите, свързващи спирката и 

здравното заведение под ската. В резултат на аварията въпросните 

съоръжения са извън експлоатация и пешеходният достъп е прекъснат.  

Срутената стена създава пряка опасност за близките постройки и 

автобусното обръщало. 

Стълбите и пътеката са изградени от каменни и бетонови плочи 

и метален парапет. Елементите на стълбата са нехомогенни и в лошо 

експлоатационно състояние.  

Разрушилата се стена е изградено от каменни блокове на суха 

зидария. 

Липсата на отводняване на склона по всяка вероятност е една от 

главните причини за аварията. 
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III. ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА 

 

Целта на проекта е чрез предвидените строително- 

монтажни работи да се укрепи склона и да се възстанови  

пешеходния достъп от автобусна спирка „Кокалянско ханче“ 

до СБДПЛР „Панчарево“ при условия на надеждна и 

безопасна експлоатация. 

 

Проектът предвижда възстановяване на каменната 

подпорна стена и облицоването и със стоманобетонна стена, 

укрепена чрез скални анкери и укрепващи железа по проект част 

Конструктивна. В долната част на стената се предвиждат 

отводнителни барбакани, а над стената се изгражда бетонова 

площадка със стоманен парапет. Повърхностните води от 

площадката се насочват с наклон от 2% към отводнителен улей. 

 

 Останалите части от съществуващата пешеходна пътека 

със стълбища и парапети се демонтират и на тяхно място се 

изгражда нова бетонова пътека със стълбища и метален 

парапет. Стоманобетонните площадки и стълби се изграждат 

със страничен наклон от 2% по склона. Ръбовете на стълбите да 

се изпълняват с фаски от 2см. Стоманобетоновата повърхност да 

се изгради от високоустойчив клас бетон(С 28/35) и да се 

завърши с „метене“ с цел постигане достатъчна грапавост 

срещу хлъзгане в зимния период от годината.  
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В участъците на ската земната основа над пътеката се 

подпира с нисък бетонов борд по нивото на терен. 

Над бетоновия борд се изгражда отводнителен улей, който 

да поема и отвежда атмосферните води от склона. В зоната 

където улеят не граничи с подпорната стена, над него се поставят 

бетонни ажурни елементи на тревна фуга, с цел недопускане 

почвена ерозия и затлачване на отводнителния улей. В зоните на 

смяна на посоката на улея се предвиждат водосборни 

казанчета. Пресичането на пътеката от улея се осъществява чрез 

интегрирането му с решетка към съответното стъпало. 

Отводнителният улей преминава през уличните платна с усилена 

решетка, сертифицирана за автомобилно натоварване и се 

излива в „италиански“ улеи и към ниската част на терена. 

 Проектното решение предвижда в най-ниския участък 

пътеката да продължи в права посока(север), вместо да прави 

чупка в посока директно към портите на двора на болничното 

заведение с цел по-адекватното отводняване и безаварийна 

експлоатация на съоръжението. 

 Поради голямата денивилация, която стълбищната пътека 

преодолява, се обособяват три шестограмни „възли“ -площадки 

с пейки, даващи възможност на по-трудно подвижни хора за 

отдих и кратка почивка. Изграждат се чрез шестоъгълни бетонови 

плочи тип “пчелна пита“ върху пясъчно легло, обградени от 

бетонов борд и играят ролята на акценти в композицията.  

 Стоманения парапет се заварява и формова на място към 

предварително заложените закладни части в стоманобетонното 

стълбище по план. Стоманения парапет да е предварително 

обработен и прахово боядисан с висококачествена боя (RAL 

7037), устойчива на атмосферни условия. След 
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окончателниямонтаж, заварките и всички места на интервенции 

да се обработят, коригират и боядисат с висококачествена три-

компонентна боя в същия цвят. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ   

ЗП   – 306,70 м²                  
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