
Бул. Цар Освободител е основно транспорт-
но трасе на столицата, свързващо едни от 
най-натоварените кръстовища в София – 
„Орлов мост“ и „Софийски Университет“. 
Освен интензивен автомобилен трафик, в 
зоната преминават и множество пешеход-
ци, поради съседството с парка, метростан-
ция СУ „Св. Климент Охридски“ и множе-
ство публични и административни сгради 
със знакова за столицата архитектура. 

Реконструкцията на булеварда и прилежа-
щите пешеходни части изисква максимален 
комфорт при преминаване, сигурност и 
естетична градска среда.

Отводняването на пешеходните зони е 
решено със системата ACO Monoblock. Тя е 
предпочетена от проектантите, поради 
редица свои предимства: оптимална устой-
чивост, защита от вандализъм, ефективно 

отвеждане на повърхностните води и не на 
последно място – цветът на отводнителните 
улеи кореспондира с настилката. 
В зоните, където има пресичане на автомо-
билен трафик е използван вариант ACO 
Monoblock RD – подходящ за тежко нато-
варване. В изцяло пешеходните зони е 
инсталиран ACO Monoblock PD, който оси-
гурява комфорт на преминаващите пеше-
ходци. 
Капаците на шахтите от системата ACO 
Multitop са специално изработени с герба 
на София, което допринася за идентичност-
та на градската среда. В пътното платно са 
инсталирани кръгли самонивелиращи се 
капаци за монтаж в асфалт, а в павираните 
зони – капаци с квадратни рамки. 

Точковото отводняване е изпълнено с ACO 
Combipoint. Системата се отличава със 
завишен хидравличен капацитет и оптимал-
на устойчивост. 
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ACO Monoblock PD - монолитни отводнителни улеи
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ACO Продукти:
ACO Multitop - капаци за ревизионни 
шахти
ACO Combipoint - улични оттоци
ACO Monoblock RD - отводнителни улеи
ACO Monoblock PD - отводнителни улеи

Проект: бул. Цар Освободител
Местоположение: София 
Възложител: Столична Община, 
Метрополитен АД 
Проектант: ОП София Проект
Изпълнител: 

Година на изпълнение: 2015

Информация за проекта

ACO Combipoint - точкови оттоци ACO Multitop - капаци за ревизионни шахти

ACO Monoblock RD - монолитни отводнителни улеи


