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Кога ще се издава ?

Как ще го получавате ?

Какво е важно за нас?

Искаме предварително да Ви благодарим за времето, което ще 
отделите, за да прочетете нашето месечно е-Издание и се 

надяваме, че ще оправдаем очакванията Ви. Ще се опитаме, 
всички Вие, които четете изданието, да намерите по нещичко, 

което да бъде полезно за всеки един от Вас.

Екипът на „Юпитер Холдинг“ АД Ви пожелава приятно 
четене!

Уважаеми читатели, 

За нас е удоволствие да Ви представим първия брой 

на месечното е-Издание на „Юпитер Холдинг“ АД, с 

което имаме за цел да Ви информираме за 

дейностите, новостите, интересни и любопитни факти 

в сферата на пасивната пътна безопасност.

Ние – екипът на „Юпитер Холдинг“ АД, се надяваме, 

че можем да Ви бъдем полезни с повече информация

за случващото се в Сектора и заедно да успеем да 

създадем една безопасна пътна инфраструктура за 

нас и нашите деца.

Всяка последна сряда на месеца

Обратната връзка. 

Ще очакваме Вашите отзиви на e-mail: 

info@jupiterholding.bg

Чрез e-mail. 

В случай, че не желаете да получавате месечното  

е-Издание, може да се отпишете на e-mail: 

info@jupiterholding.bg
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Кои сме ние?

„Юпитер Холдинг“ АД е сто процента българско 

предприятие с частен капитал. Холдингът разполага със 

завод за метални конструкции, производствена база за 

ограничителни системи за пътища и три завода за горещо 

поцинковане. В предприятията работят над 350 

висококвалифицирани служители и работници. 
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Основана през 1990 г.,                                           е с основен 
предмет на дейност проектиране и производство на 

ограничителни системи за пътища и елементи за пасивна 
пътна безопасност.

„Юпитер 05“ ООД притежава Завод за изработка на 
ограничителни системи за пътни превозни средства. 

Дружеството е първата българска фирма – производител на 
пътни ограничителни системи, която има първоначални 

изпитвания на продуктите съгласно БДС-EN 1317 и предлага 
на пазара над 60 продукта за осигуряване на пасивна 

безопасност на пътната инфраструктура.

Дейността на дружеството е изключително отговорна и е пряко 
свързана с превенция за намаляне на произшествията по 

пътищата и обезопасяване на движението по тях.
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„Юпитер Метал“ ООД                         е производствена 

компания, основана през 2000 г. и базирана в гр. Пловдив. 
Основният предмет на дейност е свързан с производство и 

доставка на сглобяеми стоманорешетъчни стълбове, стълбове за 
контактната ЖП инфраструктура, метални конструкции, 

конструкции за фотоволтаични паркове, шумозаглушителни 
стени, заземителни елементи и други.

Производствените цехове на дружеството са оборудвани със 
съвременни машини за металообработка: ролкоогъващи 

машини, ролкопрофилиращи машини, газорезни машини със 
CNC управление за разкрой на ламарина и детайли, абканти, 

гилотини, хидравлични преси, лентоотрезни ножовки, 
бормашини, фрези, комбинирани пресножици, автоматична 

машина за разкрой и разпробиване на винкели с CNC 
управление, апарати за заваряване и др.
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е група от три завода за поцинковане, разположени в гр. 
Пловдив и гр. Каспичан. В единия от заводите в гр. Пловдив е 

разположена най-голямата вана за горещо поцинковане в 
страната с размери тринадесет метра дължина, три метра и 
двадесет сантиметра дълбочина и един метър и шестдесет 

сантиметра широчина. Това ни дава възможност да работим по 
всички индустриални проекти и да отговаряме на нуждите на 

инвеститорите и при най-специфичните техни обекти. 
Извършваме и услугата поцинковане чрез центрофугиране, 
която е единствена по рода си на територията на страната. 

Физикомеханичните характеристики на цинковото покритие 
отговарят на БДС-EN ISO 1461. За високото качество при 

предварителната обработка на металите, заводите използват
най-добрите химични продукти, специално разработени за този
процес от водещи европейски фирми. Контролът на основните

материали и окачествяването на готовата продукция се 
осъществява от собствени химико-аналитични лаборатории. За 

особено специфични конфигурации фирмата помага с 
компетентна консултация за конструирането и изработването на

изделията.
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С цел да затворим кръга от проектиране, производство, 
горещо поцинковане, доставка и монтаж на ограничителни 

системи за пътища и елементи за пасивна пътна безопасност, 
към семейството на „Юпитер Холдинг“ АД през 2008г. се 

присъединява и фирма 

Тя е с основен предмет на дейност доставка и монтаж на  
ограничителни системи за пътища и елементи за пасивна 
пътна безопасност на територията на страната и близките 

държави.
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СТЕПЕН НА СИЛАТА НА УДАРА „ASI“ 
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„ Между раждането и смъртта на земята 

има  живот. Правото на живот е свещено.  

Смъртта ни наблюдава непрекъснато. 

Тя прозира през всички грешки и нарушения в 

пътното движение.“

Из Шведската стратегия за безопасност

Катастрофите по пътищата водят до огромни социални
и икономически загуби за обществото. Пътнотранспортните
инциденти все повече се превръщат в сериозен проблем,
тъй като оказват пряко влияние върху смъртността и
травматизма на населението. Много страни с висока степен
на пътна безопасност са стигнали до извода че решаването
на проблема с жертвите по пътищата единствено чрез
въздействие върху поведението на участниците в
движението има ограничено действие. Голяма част от
пътнотранспортните произшествия са предотвратими и са
отражение на съществуващото поведение на участниците в
движението, нивото на конфликтност на пътната
инфраструктура и нейната активна и пасивна безопасност,
техническата изправност на автомобилния парк, както и
състоянието на долекарската и специализираната
медицинска помощ.

В основата на „Визия Нула“ стои тезата, че никой не
трябва да загива или да бъде тежко нараняван
използвайки пътната инфраструктура. Човекът е склонен
да прави грешки-разсейва се, задрямва, не вижда добре, не
може да прецени и др., които водят до пътнотранспортни
произшествия, но това не трябва да води до смърт и тежки
наранявания. Човешкото тяло е лесно ранимо. То не може
да понася механични удари над определена величина. За
това безопасността трябва да бъде споделена отговорност –
КЪМ ВСИЧКИ – тези които планират, проектират,
изграждат, експлоатират и поддържат системата. Всеки е
част от системата за опазване на човека. Всички части на
пътната система трябва да са с високи показатели и в
комбинация по между си да умножават ефекта на защита и
в случай че една част пропадне друга трябва да защити
човека
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Какво ни убива на пътя при ПТП?

Обичайният отговор – скоростта.

Степен на задържане на предпазната ограда - от Т1 до L4b : 

способността за задържане на превозни средства, в 

зависимост от тяхната маса, ъгъла и скоростта на удара

43 kJ 82 kJ 127 kJ

288 kJ
462 kJ

572 kJ
725 kJ

К
и

н
е
т
и

ч
н

а
 е

н
е
р

ги
я

Степен на задържане съгласно EN1317-2

TB 31 TB 32 TB 42 TB 51 TB 61 TB 71 TB 81

CDG

0.53 m

CDG

0.53 m

CDG

1.50 m

CDG

1.40 m

CDG

1.60 m

CDG

1.90 m

CDG

1.90 m

80 

km/h

20°
1.5 t

110 

km/h

20°
1.5 t

70 

km/h

20°
10 t

70 

km/h

20°
13 t

80 

km/h

20°
16 t

65 

km/h

20°
30 t

65 

km/h

20°
38 t

N1 +TB11

N2

+TB11

H1
+TB11

H2

+TB11

H3

+TB11

H4a

+TB11

H4b

НЕ !
Убива ни скоростта при среща с препятствие.

Убива ни силата на кинетичната енергия, която се 

освобождава при удара. При сблъска се освобождават три вида 

енергия – от движението при самия сблъсък, от движението на 

човека в МПС-то и от движението на органите в човешкото тяло. 

Ето тази съвкупност ни убива. Наша цел е да намерим правилните 

инструменти, които да намалят тази енергия и да дадат шанс на 

човека да оживее.

Един от основните елементи на пасивната пътна безопасност са 

ограничителните системи за пътища. Погрешно е, че предпазните 

огради трябва само да задържат МПС на пътя при удар. Важно е 

какво се случва с пътниците в този момент и те да запазят живота и 

здравето си. Поради тази причина искаме да акцентираме и дадем 

малко повече информация относно основните характеристики на 

ограничителните системи, които са:
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Зона на действие - W1 до W8 : разстоянието между 

обърнатата към движението страна а предпазната 

ограда и максималното динамично странична 

отместване на всеки от елементите на 

ограничителната система при изпитване на удар

W1 ≤ 0.6 м

W2 ≤ 0.8 м

W3 ≤ 1.0 м

W4 ≤ 1.3 м

W5 ≤ 1.7 м

W6 ≤ 2.1 м

W7 ≤ 2.5 м

W8 ≤ 3.5 м

Зона на действие
Клас на зоната на 

действие
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Степен на силата на удара - А, В и С: оценка за натоварването на 

тялото и тежестта на нараняванията на пътниците при удар

Голяма част от проектанти, 

специалисти по пътна безопасност и 

контролни органи я пренебрегват и не 

отдават голямо значение на точно този 

критерий, който определя степента на 

нараняване на пътниците при ПТП.

Всички ограничителни системи се 

изпитват с два или повече краш теста: 

Основната, животоспасяваща 

човешкият живот, но за съжаление 

подценявана и „скрита“, 

характеристика на ограничителните 

системи е Степен на силата на удара 

ASI (Acceleration Severity Index) 

Вторият е контролен 

тест - TB11, който 

представлява изпитване с 

лек автомобил 900кг, под 

ъгъл 20о, със скорост 

100км/ч. От този тест се 

определя степента на 

силата на удара. При 

изпитванията се използват 

антропоморфни 

приспособления 

/манекени/, които се 

поставят на предната 

седалка на лекия 

автомобил, от страната на 

удара, като манекените се 

обезопасяват посредством 

предпазния колан на 

превозното средство, за да 

може да се оцени 

потенциала за нараняване 

по повторяем начин.

Първият е с превозното 

средство, което се определя в 

зависимост от желаната 

степен на задържане – 1.5т, 

10т, 13т, 16т, 30т и 38т , а 

самия тест служи за 

установяване на Зоната на 

действие (W) 13



Съгласно действащия хармонизиран стандарт 

БДС EN 1317 риска от нараняване при удар върху 

пътника се изчислява въз основа на критериите за  

нараняване . Те са теоретични показатели ,които 

описват потенциала за нараняване на пътници въз 

основа единствено реакцията на превозното средство по 

време на удара.,т.е с коефициента на ускорение (АSI)  и 

теоретичната скорост на удара на главата ( THIV).

Съгласно стандарта се определят  три нива на 

степен на силата на удара, като функция от индексите 

ASI и THIV. Това са А, В и С (табл.1 и фиг.1.), които се 

различават само по установените допустими 

ограничени стойности на ASI. Степента на силата на 

удара с клас А, осигурява на пътника от отклонилото се 

превозно средство по-висока степен на 

сигурност/безопасност  в сравнение с клас В, а клас В -

по-висока степен на сигурност от клас С.
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Степен на силата 
на удара

Стойности на кoефициентите

А ASI≤1,0

и THIV≤ 33 km/hВ ASI≤1,4

С ASI≤1,9



Сам по себе си коефициента ASI ,характеризира

интензивността на удара и се счита за най-

въздействащ върху безопасността на пътника.

Колкото по-голямо е нивото на ASI , толкова

повече предразполага към по-висок риск от

нараняване.

Добра практика в някои държави e при проектиране и

монтиране на ограничителни системи при пътища от национално

значение е да се прилага степен на силата на удар - A, по

изключение степен В и не се допуска използване на степен С.

Като заключение можем да кажем, че е необходимо при

проектиране на нови пътища; реконструкция, ремонт или

рехабилитация на съществуващи пътища, вкл. при обезопасяване

на нови опасни места; обновяване на ограничителни системи на

съществуващи пътища, които не отговарят на изискванията на

фамилията стандарти БДС EN 1317, проектантите да залагат и

Степента на силата на удара с цел намаляване жертвите на ПТП и

постигане на максимално ефективна и безопасна инфраструктура.

Пример за правилно и неправилно изписване на

ограничителни системи:

Правилно Изписване Грешно Изписване

N2 – A – W4 N2W4

H1 – A - W4 H1W4

H2 – A – W4 H2W4

H4b – B – W6 H4bW6
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Стомана или бетон
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Професор Улф Цандер от Институт по пътно инженерство към 

Университета в Зиген коментира резултатите от проведените 

изпитвания, като при сблъсъците в бетоновите огради се наблюдава 

как цялото тяло и глава на водача се засилват към вратата, главата 

се удря и чупи стъклото. Последствията върху пътниците са далеч от 

резултата, който се търси. 

Тестовете са проведени в Оторизиран център за изпитвания при удар 

в Германия (краш тест лаборатория) със следните четири класа 

превозни средства:

➢ Лек автомобил с тегло 1500кг със 110км/ч;

➢ Малкък автомобил с тегло 900кг със 110км/ч;

➢ Джип с  тегло 1800кг със 110км/ч;

➢ Ван с тегло 2800кг със 110км/ч;

По възложение на Немската Асоциация на производителите на 

ограничителни системи за пътища от стомана са извършени серия от 

краш тестове на системи от стомана и  системи от бетон. Целта на 

тестовете е да се сравни какви са щетите при удар на МПС и 

въздействието на удара върху пътниците. 

Краш тест лабораторията при изпитванията на ограничителните 

системи от бетон удостоверява степен на силата на удара ASI: C.

17



При тест със стоманена предпазна ограда 

тя се деформира незабавно в резултат на 

удара. Всеки сантиметър деформация 

спомага оградата да поеме от силата на 

удара и да намали скоростта на 

превозното средство. При това изпитване, 

ограничителната система от стомана 

преминатва теста и показва степен на 

силата на удара ASI: A.

Направени са и  допълнителни тестове с 

Автовлак/Тежкотоварен автомолбил с 

приблизително тегло 38000кг, за да се 

докаже че ограничителната система от 

стомана е също така в състояние да спре 

38-тонна неудържима сила. Предпазните 

огради от стомана могат да задържат най-

тежкото и най-голямото от превозните 

средства.

В заключение може да се каже, че що се отнася до безопасността на 

пътниците както и по отношение на материалните щети при 

сблъсъка, ограничителните системи за пътища от стомана показват 

явно превъзходство пред ограничителните системи от бетонови 

елементи. Пътните системи от стомана са едни от най-полезните 

мерки, които могат да се прилагат за намаляване на травматизма, 

жертвите и щетите от ПТП по пътищата.

Основната цел при изпитването е да се постигне степен на силата на 

удара А за всички ограничителни системи за пътища и мнението на 

експертите е, че огради със степен на силата на удара С не трябва 

въобще да се изграждат.

За да се запознаете материала, кликнете 

ТУК
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https://www.youtube.com/watch?v=MnWNiDkmYNM&feature=emb_logo


През 2020 година „Юпитер 05“  
чества своя 30-годишен юбилей 
от създаването на компанията, 
което само по себе си е 
безусловен признак за 
стабилност, натрупан дълъг и 
полезен опит. 

30 години работим с 

постоянство както по  отношение 
на нашите клиенти и пазари, 
така и по отношение на 
качеството на произвежданите от 
нас изделия.

Тези 30 години опит до тук са 
добавили в портфолиото на 
компанията множество на брой 
изпълнени проекти, сериозен 
брой разработени и тествани 
нови продукти,  което е част от 
естествения стремеж към все по-
добри решения в пътната 
безопасност чрез прилагането им. 

Бихме искали да благодарим на 

всички наши колеги, партньори 

и приятели за съвместното и 

ползотворно сътрудничество!
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Значими обекти в България:

АМ Тракия от км 156 о км 168

АМ Хемус от км 375+800 до км 381+500; от км 381+500 до км 

393+500; от км 393+500 до км 400+100; от км 400+800 до км 407+100, 

от км 406+850 до км 416+20; от км 416 до км 422 – частично 

изпълнено

АМ Струма ЛОТ 3.1 /Благоевград-Крупник/ от км 359+000 до км 

366+000 и от км 370+400 до км 376+000

АМ Марица от км  94+667,5 до км 107+050

АМ Черно море от км 2+511 до км 8+669

АМ Европа от км 1+000 до км 15+500 – частично изпълнено

Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260 до км 41+340 -

частично изпълнено

Път I-1 /E79/ Мездра-Ботевград, ЛОТ 2 от км 161+367 до км 147+800

Път I-9 Слънчев бряг-Бургас, Обход гр. Поморие от км 217+000 до 

км 222+849,41

Път I-6 Ветрен-Бургас от км 488+380 до км 496+160 – частично 

изпълнено

Лот 6 Път II-86 Пловдив-Асеновград от км 14+860 до км 25+150

ЛОТ 22 Път III-866 Михалково-Граница ОПУ Смолян от км 66+857 

до км 88+050

ЛОТ 23 Път III-866 Граница ОПУ Пловдив-Кричим от км 88+050 до 

км 103+341

ЛОТ 24 Път III-866 Смолян-Стойките-Широка лъка от км 26+600 до 

км 50+484,86

ЛОТ 25 Път III-109 I-1 - Мелник от км 0+528 до км 12+815 

ЛОТ 27 Път II-62 Дупница-Клисура от км 42+263,20 до км 59+071,66

ЛОТ 28 Път II-62 Клисура-Самоков от км 62+922 до км 78+633

Над 250 изпълнени обекти

2020

• Северна Македония

• Румъния

• Италия

• Германия

• Полша

Изпълнени обекти в чужбина:

• Гърция

• Украйна
20
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