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специалист жп строителство в Юпитер Метал ООД

През последните години стартираха или се предвижда да стартират 

много нови проекти. Разкажете ни за вашата компания, както и 

какви продукти, свързани с жп инфраструктурата, произвеждате.

Юпитер Метал ООД е производствена компания, базирана в Плов-

див, с основен предмет на дейност производство и доставка на 

стълбове за контактната жп мрежа, шумозаглушителни стени, 

сглобяеми стълбове за електропреносната мрежа и други.

Производствената база е разположена на площ от 42 700 

кв.м и застроена производствена площ от 7950 кв.м, оборуд-

ЖП инфраструктура

Юпитер Метал 
с МОДерни разрабОтки  

на прОДукти за пОДОбряване на  
жп инфраструктурата на страната

Вече 30 години компанията ЮПИТЕР ХОЛДИНГ пише своята история, разширява дейността си и

вгражда собствен почерк в биографията на българската икономика. Компанията е изцяло българско 

предприятие с частен капитал, разполагащо със завод за производство на метални конструкции, 

производствена база за ограничителни системи за пътни превозни средства и три завода за горе-

що поцинковане. В предприятията работят над 320 висококвалифицирани служители и работници. 

Една от фирмите в Холдинга – ЮПИТЕР МЕТАЛ ООД, произвежда важни елементи като стълбове за контакт-

ната жп мрежа, шумозаглушителни стени, сглобяеми стълбове за електропреносната мрежа и други. 

Кореспондентът ни М. Величкова се обърна към представител на компанията – инженерът по железопът-

но строителство Мартин Гочев, с молба да представи дейността и продуктите на фирмата конкретно в 

сферата на жп инфраструктурното строителство.

инж. Мартин ГОЧев : 
вана с различни металорежещи 

и металообработващи машини 

(ролкоогъващи, ролкопрофилиращи, 

преси, абканти, стругове, фрези, 

гилотини, машини за надлъжен и на-

пречен разкрой, заваръчна техника 

и станции).

Водени от добрите практики и 

тенденции на другите европейски 

страни, които са наложили из-

ползването на метални стълбове 

по цялата си контактна мре-

жа, ние също сме разработили 

продукти за подобряване на 

железопътната инфраструктура 

на България, като част от тези 

продукти са стоманени стълбове 

за комбинирано ползване. 

Стълбовете ни са с разработен 

полезен модел и отговарят на 

всички изисквания на Наредба № 55 

за проектиране и строителство на 

железопътни линии. 

Какви предимства имат металните  

стълбове пред стоманобетонните?

Металните стълбове имат 

редица предимства пред сто-

манобетонните, които могат 

да бъдат квалифицирани в три 

отделни направления – икономи-

ческо предимство, сигурност и 

екологично предимство.

От икономическа гледна точка те 

имат по-голяма дълготрайност 

благодарение на антикорозионна-

та защита, която се осъщест-

вява чрез горещо поцинковане 

в съответствие със стандарт 

БДС EN ISO 1461:2009. Тази за-
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Черпим от добрия опит в 
европейските страни и разработваме 
свои технически решения 

 

In Brief

Material by Margarita VELICHKOVA

ENG. MARTIN GOCHEV :
EXPERT IN RAILWAY CONSTRUCTION AT JUPITER METAL LTD

USING THE GOOD EUROPEAN 

EXPERIENCE, WE DEVELOP OUR  

OWN TECHNICAL SOLUTIONS

JUPITER METAL Ltd. is a company, based 

in Plovdiv, with main activity: production and 

supply of poles for the catenary, sound muffler 

for walls, prefabricated poles for the power grid 

and others. The production base is located on 

an area of  42.700 sq.m. and built-up production 

area of 7950 sq.m., equipped with various 

metal-cutting and metal-working machines 

(roller bending, roller profiling, presses, press 

brakes, lathes, cutters, guillotines, machines 

for longitudinal and transverse cutting, welding 

equipment and stations).

Guided by the good practices and trends of 

other European countries, which have imposed 

the use of metal poles throughout its contact 

network, we have also developed products 

to improve the rail infrastructure of Bulgaria. 

We are actively working on new projects for 

rehabilitation and reconstruction of railways 

in Bulgaria. Among the sites, where the old 

reinforced concrete poles were completely 

replaced by hot dip galvanized metal ones, 

are: Rehabilitation of the Skutare-Orizovo 

railway section from the Plovdiv-Burgas 

line; Restoration of the design speed in the 

interstation Rebrovo-Svoge, Road II from km 24 

+ 589 to km 32 + 573 with a length of 7.984 

m; Rehabilitation of the railway from railway 

infrastructure in the interstation Koprivshtitsa-

Stryama. Using the good experience in 

European countries, we develop our technical 

solutions with which we contribute and upgrade 

the presentation of a better product on the 

market in Bulgaria.

JUPITER METAL WITH 

MODERN PRODUCT 

DEVELOPMENTS TO IMPROVE 

THE RAIL INFRASTRUCTURE
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щита гарантира над 30-годишен 

експлоатационен живот на по-

критието на стълба от корозия. 

След този период последващата 

им поддръжка се осъществява 

само с обработка на стълба 

с дву/трикомпонентни смоли, 

които ще удължат живота му с 

над 20 години. Освен това ме-

талните стълбове са с по-голяма 

носимоспособност при по-малко 

собствено тегло, вследствие на 

което се улеснява и олекотява 

фундирането на стълба. Друго 

предимство е бързото и лесно 

изпълнение на монтажа поради 

по-леките конструктивни елемен-

ти. Не бива да се пренебрегват 

и ниските разходи при демонтаж 

поради това, че са анкерирани, 

а не бетонирани. За разлика от 

стоманобетонните, металните 

горещопоцинковани стълбове 

дават възможност за последва-

ща употреба. При възникване на 

аварийна ситуация елементите на 

металните стълбове могат лесно 

Гарантираното качество на използваните мате-

риали и на скрепителните средства при произ-

водството на металните стълбове води до повишена 

надеждност. Целият процес е индустриализиран, което 

води до по-високо качество и прецизност във всеки де-

тайл. Металните стълбове осигуряват по-добра земе-

тръсна устойчивост, както и ефикасен визуален 

контрол и инспекция.

по-добра земетръсна устойчивост, 

както и ефикасен визуален контрол 

и инспекция.

И накрая, но не на последно място 

по важност, металните стълбове 

са изработени от материал, който 

се рециклира и е природосъобразен.

Има ли вече монтирани ваши стъл-

бове на железопътни обекти на 

територията на България?

Да, работим активно по новите 

проекти за рехабилитация и рекон-

струкция на жп линии в България. 

Мога да спомена следните обекти, 

на които бяха подменени изцяло 

старите стоманобетонни стъл-

бове с метални горещопоцинкова-

ни: Рехабилитация на жп участък 

Скутаре-Оризово от линията 

Пловдив-Бургас; Възстановяване на 

проектната скорост в междуга- 

рието Реброво-Своге, Път II от  

км 24+589 до км 32+573 с дължина 

7984 м; Рехабилитация на железния 

път от жп инфраструктура в меж-

дугарието Копривщица-Стряма.

По какъв начин следите тенден- 

циите в бранша, за да сте винаги  

в крак с новостите?

Фирмата участва в редица кон-

ференции и изложения, в които 

се представят най-актуалните 

технологии и решения в сферата на 

железопътната инфраструктура. 

Такива големи събития са органи-

зирани от Националното сдружение 

на железопътните инженери през 

последните години в различни гра-

дове на България. Този тип събития 

имат за цел обмяна на опит между 

професионалисти от бранша, с 

което се подпомага развитието на 

железопътната инфраструктура у 

нас. И както споменах, следвайки 

тенденциите, черпим от добрия 

опит в европейските страни и 

разработваме свои технически 

решения, с които считаме, че 

допринасяме и надграждаме за 

представянето на един по-добър 

продукт на пазара в България.

да се ремонтират, което няма да 

доведе до последващо закъснение 

на влакове, движещи се по съот-

ветната жп линия.

От гледна точка на сигурността 

при металните стълбове се 

използват анкерни болтове, които 

осъществяват връзката на стълба 

към фундамента и позволяват 

точно фиксиране и нивелиране на 

конструкцията в зависимост от 

траекторията на железния път. 

Технологията за монтаж на сто-

манобетонните стълбове посред-

ством монтаж в предварително 

изготвен кофраж, след което стъл-

бовете се бетонират, не позволява 

прецизна нивелация, както при 

металните. Гарантираното качест-

во на използваните материали и на 

скрепителните средства при произ-

водството на металните стълбо-

ве води до повишена надеждност. 

Целият процес е индустриализиран, 

което води до по-високо качество 

и прецизност във всеки детайл. 

Металните стълбове осигуряват 

Обмяната на опит между професионалистите 

от бранша подпомага развитието на железо-

пътната инфраструктура у нас. И както споменах, 

следвайки тенденциите, черпим от добрия опит в 

европейските страни и разработваме свои техни-

чески решения, с които считаме, че допринасяме и 

надграждаме за представянето на един по-добър 

продукт на пазара в България.
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