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В първия брой на нашето месечно Е-издание, Ви запознахме 

подробно с една от най-важните характеристики на 

ограничителните системи, а именно ASI – степен на силата на 

удара. В настоящия брой бихме искали отново да насочим 

вниманието Ви за кратко към този показател, който все още е 

подценяван в България, а е изключително важен за безопасността 

на пътниците в МПС и играе съществена роля за намаляване 

степента на травматизма на пътуващите при ПТП.

Още за степен на силата на удара „ASI“ 



Преди 2011 г. по пътищата в България се използваха предпазни огради 

от вида СПО86 и СПО97, които са с недоказана степен на задържане, 

съгласно съвременните норми и при използването им не беше 

необходимо да отговарят на каквито и да е европейски норми и 

стандарти. Тогава имаше само изисквания към конструктивните 

елементи на системата, съответно важаха различни от днешните 
европейски правила при монтажа. 
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Щастливи сме, че от 01 януари 2011г. стоманените предпазни огради 

трябва да се пускат на пазара и/или в експлоатация единствено след 

оценяване и удостоверяване на съответствието им съгласно БДС 

EN1317-5:2007+А1:2009 /т.е. те задължително трябва да бъдат с СЕ 

маркировка/. След тази дата всички ограничителни пътни системи, 

изпълнени съобразно изискванията на техническата документация на 

ИАП 2004г. или техническата документация на ИАП 2009г., които 

никога не са изпитвани на удар съгласно БДС EN1317 чрез краш-тест, 

не могат да се пускат на пазара и/или в експлоатация, нито да бъдат 

приемани от строителния надзор. В тази връзка всички ние – тези които 

планираме, проектираме, изграждаме, експлоатираме и поддържаме 

пътно-транспортната мрежа за 10 години успяхме да се научим да 

използваме две от основните характеристики на ограничителните 

системи – Степен на задържане /N2-Н1-Н2-H4b/ и Зона на действие 

/W1-W8/, но за съжаление все още не отдаваме голямо значение на 

Степента на силата на удара – ASI. 
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Правилно изписване Грешно изписване

N2 – A – W4 N2W4

H1 – A – W4 H1W4

H2 – A – W4 H2W4

H4b – B – W6 H4bW6
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Дори не искаме да си помислим…..

Надяваме се, че няма да бъде необходимо да минат още 10 години,

за да започнем и в България да използваме този така важен

показател на ограничителните системи. Нашият апел към всички

проектанти, консултанти, надзорни фирми и държавни институции

е да бъдем максимално отговорни към живота и здравето на всеки

един от нас и да предписваме, приемаме и монтираме предпазни

огради със степен на силата на удара А, по изключение В и в

никакъв случай С.

Нека всички бъдем единни и се обединим заедно към каузата за една

безопасна и щадяща човешкия живот пътна инфраструктура.

В някой от следващите броеве на нашето месечно Е-издание ще Ви 

запознаем с още един „забравен“ показател на ограничителните 

системи, а именно Зона на нормирано навлизане на превозното 

средство в незащитена зона (VI)

А сега си представете автобус с 52 пътника в него при същото ПТП?!

Представете си какво би се случило с пътника в един 

лек автомобил при ПТП с около 90км/ч:

За да се запознаете с материала, натиснете ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=ihc0uMKDYgs
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Елементи за начало и 

край

В изданието от месец февруари Ви загатнахме за Елементите за 

начало и край към ограничителните системи за пътища, които 

нашата компания проектира и реализира на обектите, но в 

настоящия брой ще разгледаме подробно всеки един от тях, за да 

видим какви са предимствата и недостатъците на тези продукти.

Ограничителните системи за пътни превозни средства трябва 

винаги да започват и завършват с елементи за начало и край. 

Видовете елементи за начало/край са:
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Крайна шина

Често използвана практика в 

България е предписването на крайни 

шини като вид начало и край с оглед 

по-ниската им себестойност. Не 

отричаме, че това е решение за 

започване или завършване на една 

ограничителна система, но дали то е 

най-доброто по отношение на пътната 

безопасност? Редно ли е да правим 

компромис с нивото на сигурност за 

сметка на цената, човешкият живот не 

е ли най-скъпото и съкровено нещо?

Представете си какво би се случило при удар в 

крайна шина, която не би могла нито да задържи 

превозното средство при сблъсъка, нито да запази 

целостта му, а за живота и здравето на 

пътуващите сами може да предположите?! При 

челен удар на МПС в такъв вид шина, тя навлиза 

в купето на автомобила, което повишава риска от 

сериозни тежки наранявания и фатален край. 

Освен това тя не отговаря на изискванията на 

ENV1317-4.

За да се запознаете с 

материала, натиснете ТУК

За да се запознаете с материала, 

натиснете ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=HeiNUBnJTHw
https://www.youtube.com/watch?v=YNMDU1U6JrA
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Елементите за начало и край, скосени към основата, познати като  

дълго и късо зануляване, също са масово използвани в България. 

Въпреки че са малко по-безопасни от крайната шина, не е 

препоръчително да се използват, най-вече за начало на 

ограничителна система за пътища. В случай на челен удар в такъв 

вид елемент, автомобилът може да се преобърне или да премине над 

ограничителната система. Употребата им е редно да бъде само при 

пътища с по-нисък интензитет на преминаващи МПС. Например: със 

Средна дневна интензивност на трафика по-малка от 3000 МПС/24h.

За да се запознаете с материала, 

натиснете ТУК

Елементи за късо и 

дълго зануляване

https://www.youtube.com/watch?v=w4aahx7gc0I
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Какво са начални и крайни терминали съгласно БДС 

ENV 1317-4?

Начален и краен терминал 

съгласно БДС ENV 1317-4

Терминалите са съоръжения, които поемат енергията на удара от  

МПС фронтално в тях и спиращи автомобила без да има тежки 

последствия за пътуващите в него. Те се изпълняват в дясно по 

посока на движението и в разделителната ивица. Необходимо е да 

отговарят на БДС ENV 1317-4:2003, както и на Техническите 

правила за приложение на ограничителни системи за пътища по 

Републиканската пътна мрежа от 2010г. Терминалите биват 

единични и двойни, като единичните от своя страна са с клас на 

действие P2 и P4 и отговарят съответно на скорост на движение 80 

km/h и 110 km/h. Единичните терминали се съчетават с едностранни 

ограничителни системи и се състоят от предна част (1), стълбчета (2), 

амортизиращи скоби (3), шини (4) и обтегачи (5).



За разлика от останалите познати елементи за начало и край 

(крайни шини, елементи за късо и дълго зануляване), терминалът 

издържа изцяло на челни и странични удари. Посредством 

възникналите сили на триене между шините, които се приплъзват 

една в друга и деформацията на останалите елементи, терминалът 

поглъща кинетичната енергия на удара при сблъсък, осигурявайки 

най-високо ниво на безопасност. При наличие на страничен удар, 

терминалите имат възможността плавно да пренасочат превозното 

средство, така че траекторията на движение да бъде приблизително 

успоредна на оста на пътя. Поведението при сблъсък, 

характеризиращо се със странично отместване, зона на рикошет 

трябва да отговаря на изискванията, посочени в БДС ENV 1317-

4:2003. 11

Подобно на единичните, двойните терминали биват също с клас на 

действие P2 и P4 в зависимост от скоростта на движение (80 km/h и 

110 km/h). Те са приложими при двустранни ограничителни системи 

или там, където две системи с шини с противоположно обърнати лица 

се свързват. Състоят се от предна част (1), стълбчета (2), разделители 

(3), шини (4) и обтегачи (5).



Приложението на терминалите, като средство за обезопасяване на 

пътища, може да зависи от класа на пътя, както и от средната дневна 

интензивност на движение. При автомагистрали и пътища с 

еднопосочен режим на движение, като например забавителни, 

ускорителни шлюзове и други, е препоръчително използването на 

единичен терминал като начало на ОСП в банкета и двоен в средната 

разделителна ивица. Като елемент за край е допустимо късо или 

дълго зануляване. При пътищата от I-ви и II-ри клас с двупосочен 

режим на движение е препоръчително да се монтира терминал като 

начало и като край на ограничителната система за пътища. При 

пътища от третокласната пътна мрежа е необходимо да се вземе 

предвид транспортното натоварване. При наличието на 3000 

МПС/ден и повече, е препоръчително да се използва терминал като 

елемент за начало и край на ОСП. При пътища със средна дневна 

интензивност под 3000 МПС/ден краят на ОСП може да представлява 

късо или дълго зануляване.
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Предимствата на терминалите са:

- най-висока степен на безопасност от останалите 

елементи за начало и край

- лесни за транспорт и монтаж

- възможност за различни видове монтаж на стълбчетата 



Изпитване устойчивостта и поведението на терминалите при удар, 

полево, се извършва посредством краш тестове. Те се характеризират 

с място, изпитвателно превозно средство, условия на натоварване, 

скорост, ъгъл, сила и точка на удара на превозното средство, скорост 

на рикошета, комбинирани допустими отклонения. За успешно 

изпитване на удар е необходимо да бъдат пресъздадени условия, 

подобни на реална пътна обстановка, като изпитването трябва да 

бъде в съответствие с Таблица 1 на БДС ENV 1317-4:2003:
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Приема се, че система, успешно издържала даден вид изпитване, 

отговаряща на даден клас на действие, удовлетворява условията на 

по-долните класове. 



По отношение на силата на удара за пътниците в превозното 

средство, редно е тя да бъде оценена чрез коефициентите ASI

/Acceleration Severity Index/, THIV /Theoretical head Impact 

Velocity/ и PHD /Post Impact Head Deceleration/. Има две степени 

на силата на удара, като функция от стойностите на упоменатите 

коефициенти, показани в Таблица 5 от БДС ENV 1317-4:2003: 
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При изпитване на удар, терминалът развива пластични деформации, 

като система, съставена от стоманени елементи. Тези деформации, 

окачествени като трайно странично отместване (Da, Dd), се измерват 

перпендикулярно, от лицето на шината, обърната към платното за 

движение. Класовете по X и Y, в зависимост от отместването са 

показани в Таблица 6 от БДС ENV 1317-4:2003:
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За да се запознаете с 

материалите, натиснете 

ТУК и ТУК

За оценка на краш теста се прилагат следните критерии –

поведение на терминала и поведение на изпитвателното превозно 

средство. Прието е, че никой от елементите на терминала не бива да 

прониква в целостта на моторното превозно средство, нито в купето 

на пътниците, което не бихме могли да кажем, че е гарантирано за 

останалите видове елементи за начало и край. Не е допустимо 

никой от елементите да се отдели от целостта на цялата система или 

да развие деформация, по-голяма от допустимите зони за трайно 

отместване на терминала.

Относно поведението на превозното средство, не се допуска цялостно 

преобръщане, възможно е залюляване, завъртане в хоризонтално 

отношение с леко отклоняване посоката на движение, при условие, 

че нормалната траектория на движение се възстанови. От своя 

страна, тази траектория също е необходимо да отговаря на 

критерии, за да бъде приет краш тестът за успешен. При челен удар 

или такъв под ъгъл в предната част на терминала, гумите на 

моторното превозно средство не бива да преминават линията на 

рикошета, намираща се на шест метра, измерена от предната част 

на терминала, перпендикулярно на оста му. При страничен удар, 

моторното превозно средство е необходимо да остане от страната на 

удара. За да онагледим описаното до тук, предлагаме следните 

видео материали:

https://www.youtube.com/watch?v=N5uxLnYbxRs
https://www.youtube.com/watch?v=Nt814MjGWtE
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Какво са Буфери срещу челен удар съгласно БДС EN 

1317-3?

Буфери срещу челен удар 

съгласно БДС EN 1317-3

Буферите срещу удар са „парашут“               

за Вашата кола – редуцират 

въздействието на удара и намаляват

последствията от него. 

Буферите срещу удар са енергопоглъщащи устройства, които спират 

или отклоняват МПС при челен удар, в случаи на разделяне на 

големи транспортни потоци и при препятствия в близост до платното 

за движение.

Първите буфери са били с много проста 

конструкция.

След това концепцията им 

е подобрена



Но при удар в подобрената конструкция на буферите възниква

сериозен проблем – тя спира превозното средство, но има

последващи неконтролируеми сблъсъци на автомобила и поради

тази причина производителите започват да работят за конструкция,

която освен да спира МПС и да го насочва. Тези буфери се явяват

следващата генерация енергопоглъщащи устройства.
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В тази връзка в зависимост от предназначение си, буферите срещу

удар са отклоняващи (R), които задържат и отклоняват превозните

средства и неотклоняващи (NR), които задържат, но не отклоняват

превозните средства. Всички буферите трябва да отговарят на

изискванията на стандарт БДС EN 1317 - „Ограничителни системи

за пътища. Част 3: Класове на действие, критерии за приемане от

изпитвания на удар и методи за изпитване на буфери срещу удар.“



Всеки един буфер срещу удар, за да бъде класифициран като такъв,

трябва да премине успешно серия от изпитвания на удар с превозни

средства. Подобно на терминалите, при буферите също не е

допустимо проникването на техни елементи в купето на моторните

превозни средства, което би могло да предизвика сериозни

наранявания върху пътниците.
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Легенда

1 - Изпитване 1 2 - Изпитване 2

3 - Изпитване 3 4 - Изпитване 4

5 - Изпитване 5
6 - алтернативни позиции за 

челна страна на препятствието

7 - буфер срещу удар

8 - ¼ от широчината на 

превозното средство



Изпитванеa) Удар

Обща маса 

на 

превозното 

средство 

[kg]

Скорост

[km/h]

Фигура 

Изпитване №

ТС 1.1.50

ТС 1.1.80

ТС 1.1.100 Фронтално, в 
средата

900

900

900

50
80

100
1

1300 80
100

1ТС 1.2.80

ТС 1.2.100 1500 110
1

ТС 1.3.110
ТС 2.1.80

ТС 2.1.100
Фронтално, ¼ от 

превозното средство 
е отместено

900b) 80
100

2

ТС 3.2.80

ТС 3.2.100

ТС 3.3.110

Челно (средата) 

1300

1300

1500

80
100
110

3

ТС 4.2.50

ТС 4.2.80

ТС 4.2.100

ТС 4.3.110

Страничен удар при 
15

1300

1300

1300

1500

50
80

100
110

4

ТС 5.2.80

ТС 5.2.100

ТС 5.3.110

Страничен удар при 
165

1300

1300

1500

80
100
110

5

a) Означаването на изпитванията е както следва:

ТС 1 2 80
Изпитване на 

буфер срещу 

удар

Удар Маса на превозното 
средство, с което се 
прави изпитването

Скорост на 
удара

b) За тези условия на изпитване ATD (манекенът) трябва да е поставен във 

възможно най-отдалечената от осовата линия на буфера позиция.

Критерии за приемане на буфери срещу удар при изпитване на удар 

с превозно средство
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Степен Изпитване за приемане

50 ТС 1.1.50 - - - ТС 4.2.50a) -

80/1 - ТС 1.2.80 ТС 2.1.80 - ТС 4.2.80a) -

80 ТС 1.1.80 ТС 1.2.80 ТС 2.1.80 ТС 3.2.80 ТС 4.2.80a) ТС 5.2.80a)

100 ТС 1.1.100 ТС 1.2.100 ТС 2.1.100 ТС 3.2.100 ТС 

4.2.100a)

ТС 

5.2.100a)

110 ТС 1.1.100 ТС 1.3.110 ТС 2.1.100 ТС 3.3.110 ТС 

4.3.110a)

ТС 

5.3.110a)

a) Приложимо само за отклоняващи буфери срещу удар (R).

Никой не би искал 

да присъства на 

такава гледка:
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Но ако имаше буфер, то може би нещата биха изглеждали така:

Значимостта на буферите срещу удар е голяма, тъй като те са 

проектирани така, че да погълнат силата на ударите в тях, допускайки 

деформации на моторното превозно средство, които не представляват 

заплаха за човешкия живот. Действието на тези енергопоглъщащи

устройства се определя съгласно БДС EN 1317-3 според следните 

критерии:

1. Степен на действие/ клас според скоростта

За да се 

запознаете с 

материалите, 

натиснете 

ТУК и ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=HVlSLrKp-1I
https://www.youtube.com/watch?v=fq2IgUBUBfg
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2. Степен на силата на удара

Степени на 

силата на удара Стойности на коефициентите

A ASI  1,0

и

THIV  44 km/h за изпитвания 1, 2 

и 3

THIV  33 km/h за изпитвания 4 и 5

B 1,0 < ASI  1,4

THIV  44 km/h за изпитвания 1, 2 

и 3

THIV  33 km/h за изпитвания 4 и 5

ЗАБЕЛЕЖКА: Граничната стойност на THIV в изпитванията 1, 2 и 3 е по-висока,

защото опитът показва, че по-високите стойности могат да се допуснат при фронтални

удари (също поради по-високата пасивна сигурност в тези ситуации). Такава разлика в

допускането между фронталните и страничните удари вече е отчетена в стойността на

коефициента ASI, който по тази причина не трябва да бъде променян.

3. Клас на трайно странично отместване - Трайното странично 

отместване на буфер срещу удар или на всяка откъсната част, по-

тежка или равна на 2,0 kg, трябва да се измери и отрази в протокола 

от изпитване, и трябва да се включи при определянето на зоната на 

трайно странично отместване.

Класове 

(според зоните на 

трайно странично 

отместване)

Отместване

Da

[m]

Dd

[m]

D1 0,5 0,5

D2 1,0 1,0

D3 2,0 2,0

D4 3,0 3,0

D5 0,5  0,5 за изпитване 3, фигура 3

D6 1,0  1,0 за изпитване 3, фигура 3

D7 2,0  2,0 за изпитване 3, фигура 3

D8 3,0  3,0 за изпитване 3, фигура 3

Минимално изискване за трайно странично отместване е клас D8. 

Класът на трайно странично отместване се избира така, че 

деформираната повърхност на буфера да достига най-много до 

вътрешния ръб на маркировката.
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Изпитване Гранични линии на зоната на 

рикошета

1 F, A, D, R

2 до 4 F, A, D

5 A

Зона на рикошета на 

превозното средство 

Размери на зоната на 

отклоняване (Za и Zd)

Класове за буфер 

срещу удар Z

Страна на удара Страна на рикошета

Za

[m]

Zd

[m]

Z1 4 4

Z2 6 6

Z3 4  4 a) 

Z4 6  6 a) 

a) изпитване 3

4. Клас на зоната на рикошета - За определени изпитвания

траекторията на превозното средство след удара трябва да се

ограничава от следните критерии:

• при нито едно от изпитванията превозното средство не трябва да

пресича прекъснатата линия, която представлява челната страна

на препятствието;

• при изпитвания от 1 до 5 колелата на превозното средство не

трябва (след удара) да пресичат линиите на зоната на рикошета,

които са определени в таблицата по-долу, освен когато скоростта на

центъра на тежестта на превозното средство в момента на

навлизане е по-малка или равна на 11 км/ч. В такъв случай за

определянето на зоната на отклоняване превозното средство се

третира като такова, което не е преминало съответната гранична

линия на зоната на рикошета.



• да бъде съставено от една и съща серия компоненти

• всички представители на семейството да имат едно и също 

наименование

• всички представители на семейството да имат един и същ 

механизъм на действие на системата и на компонентите

• всички представители на семейството трябва да бъдат от 

един и същи тип, например всички да са отклоняващи (R) 

или всички да са неотклоняващи (NR).
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Семейство от буфери срещу челен удар 

Семейство от буфери е 

многофункционален 

продукт, който може да бъде 

монтиран под формата на 

различни модели от един и 

същ комплект от компоненти 

до получаването на 

различни форми и 

изпълнения, с един и същ 

работен механизъм за 

системата и нейните 
компоненти. 

Семейството от буфери се 

създава от един единствен 

първоначален буфер, който е 

преминал успешно всички 

изпитвания, а за останалите 

представители на семейството се 

извършва намален брой 

изпитвания, съгласно стандарт 

БДС EN 1317-3. За да бъде едно 

семейство класифицирано като 

такова, то трябва да отговаря на 
следните изисквания:
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Къде са приложими буферите срещу удар

Буферите срещу удар се използват основно при пренасочване на 

транспортни потоци - места, с наличие на забавителни, 

ускорителни шлюзове, там където има отклоняване от директното 

трасе към локални платна, пътни връзки при крайпътни обекти и 

други. Поставят се, когато опасността се намира в рамките на 

зоната за безопасност.

Също така се поставят в началото на Средната разделителна ивица:
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Съгласно Техническите правила за приложение на

ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна

мрежа на АПИ, обектите, класифицирани като опасности от I
степен /бензиностанции, химически и други съоръжения,
допускащи риск от експлозия, места за интензивен престой и др./,
трябва да бъдат обезопасени, не само чрез поставяне на

ограничителна система за пътни превозни средства с висока степен

на задържане, но и с буфери срещу удар съгласно БДС EN 1317-3 ,

когато няма възможност за осигуряване на необходимата дължина
срещу плъзгане.

Като граждани на света, важно е да бъдем отговорни не само към 

себе си, но и към всички останали. Добре е да взимаме решения, 

отговарящи на най-новите и съвременни методи и технологии, 

доказали своята ефективност и осигуряващи най-високо ниво на 

безопасност на пътната инфраструктура. Нашата мисия е 

предлагането на продукти и изделия от най-високо ниво и с отлично 

качество. С развитието на транспортната инфраструктура в страната 

и по света се надяваме, че познатите до сега най-масово приложими 

практики за обезопасяване на пътища, които осигуряват доказано 

вече недобри решения, ще бъдат преустановени. Нека осигурим 

сигурност и бъдем пример за новите поколения.
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Атенюатори за камиони 

(ТМА)

Както знаете, всяка година се изготвя статистика, която

представя състоянието на пътнотранспортния травматизъм през

изминалата година. От данните в нея става ясно, че въпреки

напредъка, който сме постигнали като нация досега, през

изминалата 2020 година 463 души са загинали и 7121 са

претърпяли сериозни наранявания в следствие на 5710 тежки

пътнотранспортни произшествия в страната.

Необходимо е частните 

компании и всички граждани да 

заемат своята роля и да 

застанат рамо до рамо до тях, за 

да може всички заедно да 

спомогнем за подобряване на 

условията на пътя и 

намаляване на жертвите от 

ПТП.

Безопасността на движението е споделена 

отговорност и е невъзможно само с 

усилията на държавните 

административни органи да се намалят 
данните от тази мрачна статистика.

*Данни от официалния сайт на 

Министерство на вътрешните работи
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Корпоративната и социална отговорност са част 

от нашия бизнес и управленска стратегия. С 

разрастването на компаниите ни, нараства и 

отговорността ни към обществото. Затова ние 

трябва да поставим приоритет и да осигурим по-

голяма безопасност на:

- нашите служители, които работят на пътя;

- участниците в движението, които биха 

допуснали грешка. 

Всички ние ежедневно 

полагаме усилия да осигурим 

безопасността на нашите 

служители и подизпълнители, 

като се фокусираме върху 

съответствието между нашите 

стандарти и законовите 

изисквания и работим върху 

поведенчески фактори, които 

могат да доведат до 

намаляване на риска от ПТП. 

Безопасността на движението не 

може да се постигне без 

участието на частния сектор. 

Съществуват различни 

механизми, с които ние, 

частните организации, можем 

да въздействаме върху нашите 

служители и партньори с цел 

подобряване безопасността на 

движението.



Загрижени за предотвратяване и намаляване на човешките

жертви и семейни трагедии свързани с катастрофи по пътищата, и

водени от добри европейски и световни практики, Ви представяме

следните елементи за пасивна безопасност:
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За да се 

запознаете с 

материала, 

натиснете ТУК

Към момента атенюаторите 

за камиони се използват успешно във 

Великобритания, Италия, Австрия, Унгария, Швеция, 

Холандия, Белгия, САЩ и много други държави.  

Във Великобритания, Холандия и Швеция, страните с най-

висока пътна безопансост, ТМА са въведени в съответните 

нормативни документи като задължителни за използване 

при извършване на строителни и монтажни работи по 

пътищата. 

ТМА са устройства, 

които се монтират или закачат на 

обезопасителния камион в началото на 

работния участък, на който се извършват 

краткотрайни/дълготрайни ремонтни 

работи по пътната мрежа (например: дори 

ландшафтно оформление и поддържане на 

зелени площи.). При евентуален сблъсък 

на движещо се МПС в атенюатора, той 

изпълнява функцията на буфер, като 

осигурява по-голяма безопасност както за 

работещите на пътя, така и за тези 

допуснали волно или неволно грешка зад 

волана (разсеяли са се, задрямали са и 

т.н.). Атенюаторите същевременно намалят 

и щетите върху обезопасителния камион. 

АТЕНЮАТОРИ ЗА КАМИОНИ 

/Truck Mounted Attenuators – ТМА/ 

или т.нар. подвижни буфери 

https://www.youtube.com/watch?v=msIrO_ZmKmc
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Нашата компания  

предлага следните видове 

атенюатори за камиони:

VORTEQ – ТМА тип ремарке, което се прикачва към 

стационарно или подвижно обезопасяващо моторно

превозно средство. 

Атенюаторът за камиона е преминал всички задължителни

и допълнително незадължителни тестове и отговаря на

Клас на действие 3 съгласно NCHRP Доклад 350 на САЩ. 

Ремаркето включва тръбна рамка с осово захващане за

колелата. Vorteq спомага при поемане на удари в задната

част на тежкотоварното превозно средство при скорост до

100 км/ч.

Предимство: Лесен монтаж и демонтаж на различни
видове моторни превозни средства с минимално тегло
4,5t, посредством теглич и буфер. Позволява монтаж на
светещ информационен панел.

За да се запознаете с материала, натиснете ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=XlWmuo5eS6A
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Предимство: Компактният дизайн позволява лесно 
транспортиране и позициониране. 

За да се запознаете с материала, натиснете ТУК

MPS 350X - поцинкован
атенюатор за камион, 
който може да се
използва, както на
стационарни, така и на
подвижни
обезопасителни
превозни средства. MPS 
350 X спомага при
поемане на удари в 
задната част на 
тежкотоварно превозно 
средство със скорост до
100 км/ч. Той е
преминал всички
задължителни и 
допълнително 
незадължителни
тестове, и отговаря на
Клас на действие 3 
съгласно NCHRP 
Доклад 350 на САЩ

https://www.youtube.com/watch?v=tYPKgjU6Mjs
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Препоръчваме на стопанисващите пътя, държавни институции

на първо време, да залагат бонус точки при наличие на атенюатори

в документите на участниците в тръжните процедури по Закона за

обществените поръчки /ЗОП/. По този начин държавата ще

стимулира строителните и поддържащите пътната мрежа фирми да

закупуват и използват атенюаторите без това да води до разход на

дърважни финансови средства.

Тези устройства могат да помогнат да направим крачка напред

към безопасността на движението по пътищата. Това предложение е

в съответствие и с изискванията на стандарт ISO 39001:2012г. –

„Системи за управление на безопасността на движението по

пътищата. Изисквания с указания за ползване“.

Строителни фирми в 

България, които 

използват ТМА:

- „Автомагистрали“ ЕАД

- „Юпитер 05“ ООД

- „АД Холд“ ООД

https://adhold.org/
https://jupiterholding.bg/
https://www.avtomagistrali.com/
https://jupiterholding.bg/
https://adhold.org/
https://www.avtomagistrali.com/
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Динамиката на пазара е наложила едно добро темпо

като всяка година водещи европейски производители на

ограничителни системи разработват и пускат на пазара нови

системи и продукти, което показва, че всички ние мислим в

една посока – опазването на човешкия живот е мисия. Но

сякаш все още нещо ни липсва, след като не можем да

достигнем средните европейски нива и да намалим жертвите

от ПТП. Едни от често срещаните тежки удари са тези в

неподвижно препятствие – дърво, стълб, билборд и други.

Точно затова искаме да Ви покажем какво се случва при

челен сблъсък в неподвижно препятствие при различни

скорости.

Щадящи стълбове съгласно 

БДС EN 12767

България успешно следва 

всички тенденции и новости 

свързани с безопасността на 

пътната инфраструктура. 

Иновативните решения 

произхождащи от Европа и 

света, бързо намират своето 

приложение и при нас. 

Практиката и дългогодишният 

опит ни учат всеки ден да 

бъдем по-добри в 

проектирането, строителството, 

ремонта и поддържането на 
пътната инфраструктура.
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Както виждате, колкото по-

голяма е скоростта, толкова 

по-малки са шансовете за 

оцеляване на пътниците. 

Силата на удара в 

неподвижно препятствие е 

равнозначна на удар в земята 

при свободно падане от 

височина: • 10 метра - при скорост от 50 км/ч

• 22 метра - при скорост от 75 км/ч

• 40 метра - при скорост от 100 км/ч

За да се запознаете с материалите, натиснете:

ТУК ТУКТУК

*Данни от официалния сайт на 

Министерство на вътрешните работи

Защо Ви показваме това ли? В България за 2019 г.

при сблъсък в неподвижно препятствие са загинали

107 и са пострадали 1030 човека. Използваме

данни от статистиката за 2019 г., тъй като поради

сложната епидемична обстановка в страната и

наложените ограничения, броят на пътуванията

през 2020 г. е значително по-малък от обикновено.

За да намалим мрачната статистика е добре да

помислим за по-добри средства за обезопасяване

или различни конструкции, които да бъдат по-

безопасни за пътуващите по пътищата.

https://www.youtube.com/watch?v=lw3S9sJdLUE
https://www.youtube.com/watch?v=Y8c1Xpfy2ho
https://www.youtube.com/watch?v=XubajBJjmbA


При оценка на проектните решения и съществуващите

положения, важна цел е осигуряването на безопасна крайпътна

зона. Ако не може да се осигури такава, то тогава е необходимо

всички препятствия или да бъдат безопасни или да бъдат

обезопасени с правилни и ефективни предпазни средства.

„Щадящите“ стълбове, отговарящи на изискванията на БДС EN

12767 са удачно решение за замяна на стълбовете за улично

осветление като точково препятствие. Има два вида стълбове

съгласно БДС EN 12767:
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Чупещи – те се характеризират с това, че при удар в тях 

самият стълб се „счупва“ контролирано чрез различни 

конструктивни решения на отделните производители. 

Недостатъкът при тях е, че има риск от вторични сблъсъци в 

други обекти или самият стълб може да падне върху 

моторното превозно средство след сблъсъка в него

Огъващи се – характерното при тях е, че са безопасни

стълбове, които поглъщат кинетичната енергия от удара и

започват да се огъват, което спомага превозното средство

постепенно да намали скоростта си и по този начин

ограничават риска от вторични сблъсъци в дървета,

пешеходци или др.

За да се запознаете с материалите, 
натиснете ТУК и ТУК

https://www.youtube.com/watch?v=ILedYREfJtQ
https://www.youtube.com/watch?v=vXtEaLo7Jjc&t=2s
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„Юпитер 05“ ООД предлага щадящи – „ZIPpole“

стълбове, които могат да бъдат с височина от 6m до 18m и са 

тествани съгласно БДС EN 1276.

Как работи щадящият – „ZIPpole“ стълб?

• Изработен е от огъната листова стомана и е занитен

• Здрав във вертикално направление

• “Огъващ се” в хоризонтална посока при удар 

• Нитовете се откъсват един по един като цип

• Стълбът губи своята устойчивост и се огъва

• Енергията се абсорбира от стоманата, съпротивляваща 

се на огъването

• Колата забавя движението си 
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Риск при монтажа

Трябва да се 

спазват 

указанията за 

монтаж от 

производителя, за 

да се гарантира 

правилното 

функциониране 

на продукта

Посока на удар

Ако продуктът 

може да бъде 

ударен от 

различни 

посоки, той 

трябва да е 

безопасен 

спрямо всички 

тях.

Големина на 

безопасната зона

Продуктът има 

специфична зона, която 

производителите целят 

да бъде засегната при 

автомобилна 

катастрофа. З

атова трябва да се 

монтира правилно.

Опасност от 

вторични удари

Ако наоколо има 

други 

препятствия, 

най-добре е да се 

забави скоростта 

на МПС-то, което 

ще осъществи 

сблъсъка

Как да изберем правилния продукт
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Предимства на щадящи – „ZIPpole“

- Безопасен във всички посоки на удар

- Безопасен при всички височни на удар

- 25 години гаранция срещу ръжда, покритие Magnelis®  

съгласно EN10346

- Висока устойчивост на вятър - поемане на огъващ момент до 

20.000 Nm - 40.000 Nm

По-добре такава ситуация

Отколкото такава, нали?!

Това са едни от последните тенденции и постижения в

областта на пътната инфраструктура, които неминуемо

биха спомогнали за подобряване на пътната безопасност в

страната.
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Един от обектите, изпълнен от „Юпитер 05“ ООД с щадящи – „ZIPpole“ 

стълбове съгласно БДС EN12767 – пътен възел „Свиленград“ при 

км 97 на АМ Марица
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https://jupiterholding.bg/

