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Велосипедисти. Предпазни елементи за 

велосипедисти.
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На картата на Европа непрекъснато се появяват нови „велосипедни

градове“, които влагат средства за изграждане и разширяване на

велосипедната инфраструктура, която да е удобна и същевременно

безопасна за придвижването на велосипедисти. Редица градове в

Европа ограничават движението на автомобили в рамките на своите

центровете, което прави използването на велосипед изключително

удобно както за жителите, така и за туристите. Някои от градовете,

които са приятелски настроени към велосипедите, са Копенхаген,

Амстердам, Париж, Базел, Мюнстер, Барселона и други. С

приблизително 500 км изградени велоалеи, специални паркинги за

велосипеди, възможност за използване на велосипеди под наем, както

и много други удобства за велосипедистите, Амстердам си е заслужил

прозвището „столицата на велосипедистите“.

С всяка изминала година велосипедното движение се радва на все по-

голяма популярност и много европейски страни насърчават

използването на велосипеди като начин за придвижване. Този тип

транспорт има много положителни страни не само за човешкото

здраве, но и за облекчаване на трафика и намаляване вредното
замърсяване на въздуха.
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С настъпването 

на топлите дни, 

все по-често 

предпочитаме да 

оставим 

автомобилите и 

освен с 

велосипед, 

избираме да се 

придвижваме 

пеша. 

Независимо дали 

сме пешеходци 

или 

велосипедисти, е 

изключително 

важно да не 

забравяме целта 

си – да стигнем 

от едно място до 

друго невредими! 

На първо място, без значение от начина, по който сме избрали да се

придвижваме, като участници в движението ние сме длъжни да

спазваме приетите правила, с което да осигурим както своята

безопасност, така и тази на другите участници в движението.
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Един от най-сериозните недостатъци при придвижването с

велосипед или пеша е, че доста често оставаме „невидими“ за

водачите на моторни превозни средства, особено в тъмната част на

денонощието. Изключително важно е да носим светли дрехи,

светлоотразителна жилетка или да използваме светлоотразителни

елементи, които се закачат по горната част на облеклото или

раницата. Отразителните свойства на светлоотразителните

елементи правят пешеходците и велосипедистите забележими от

далечни разстояния в тъмната част на денонощието и при

намалена видимост, като по този начин предотвратяват

евентуални инциденти. Широкоразпространена добра практика,

която дори е задължителна мярка в много държави с по-нисък

травматизъм от пътнотранспортни произшествия, е всеки

работодател да осигури за своите служители работно облекло с

вградени светлоотразителни елементи. Много фирми вече

последваха тази практика, както и ние от „Юпитер Холдинг“ АД.

Бихме искали да отправим апел към всички работодатели, като

им напомним, че те са отговорни както за създаване на

безопасна работна среда за своите служители, така и за тяхната

безопасност при придвижването им от и до работното място.

Нека заедно положим усилия за осигуряване на безопасност за

всички участници в движението!



С цел безопасното придвижване на велосипедисти 
между населените места, които се намират близо едно 

до друго, в много държави са изградени велоалеи, 
които ги свързват. За да се повиши безопасността на 
велосипедистите, освен светлоотразителни елементи 

и велоалея, изградена, спрямо съответните 
изисквания, трябва да бъдат поставени и пътни 
ограничителни системи, които от една страна да 
предпазват колоездачите от пътнотранспортни 

произшествия с моторни превозни средства, но и от 
друга страна велосипедистите да бъдат предпазени от 
острите ръбове на задната страна на ограничителните 

системи в случай на загуба на контрол над 
велосипеда.
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Задължително е пътната безопасност да бъде основен 
приоритет при проектирането и изпълнението на 

пътища и съоръжения. Освен чисто човешките 
загуби, водещи до семейни трагедии, инцидентите по 

пътищата водят и до икономически загуби за 
държавата. Изследвания, проведени на ниво ЕС 

показват, че на 1 евро инвестиции в пътна 
инфраструктура се очакват до 15 евро икономии от 

по-малко пострадали, по-ниски разходи за 
здравеопазване и щети, в резултат от намаляване 

броя на ПТП. Много е важно да се осъзнае, че 
разноските за подобряване на безопасността на 
движение по пътищата са ИНВЕСТИЦИЯ, а не 

разход.



Като част от Европейския съюз, страната ни се стреми да взаимства 

най-доброто от съществуващите практики от страните с доказано по-

добри показатели по критерий пътна безопасност. В тази връзка 

„Национална стратегия за подобряване на безопасността на движението 

по пътищата на Република България  2021-2030г.“ е политически 

рамков и стратегически документ.

Oграничителните системи за пътища са основно средство за 

обезпечаване на пътната безопасност. Те са гаранция за по-голямата 

сигурност на участниците в движението по пътищата, гаранция за по-

малко поражения върху моторните превозни средства при евентуален 

удар в тях и не на последно място – спасени човешки животи. 

Основната цел на ограничителните системи е да се предпазят водачите 

и пътниците в превозните средства от сериозни, животозастрашаващи 

наранявания.

От друга страна, за да може ограничителната система да осигури

защита и на останалите участници в движението – мотоциклетисти,

велосипедисти и пешеходци, се поставят допълнителни елементи, които

да изпълнят тази задача.

За тази цел в настоящия брой ще разглеждаме:

- предпазен елемент за велосипедисти и пешеходци;

- предпазен елемент за мотоциклетисти;
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Какво представлява предпазният елемент за 

велосипедисти и пешеходци?!

Това е елемент, който се монтира допълнително 

към съществуваща или при новоизградена 

ограничителна система. Функцията, която изпълнява 

елементът, е да предпази велосипедист или пешеходец 

от нараняване при евентуално съприкосновение със 

задната част на ограничителната система.

Предпазният елемент се монтира на ОСП между 

улица/път и велоалея, както и между улица/път и 

пешеходна алея.

ПРЕДПАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА ВЕЛОСИПЕДИСТИ 
И ПЕШЕХОДЦИ
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Той представлява Г-образен профил с 

определени размери в зависимост от вида на 

ограничителната система. Дължината на 

изделието е в диапазона от 1м до 4м в 

зависимост от разстоянието между стълбовете на 

съответната предпазна ограда. Предпазният 

елемент се монтира посредством свързващи 

елементи. Специално подбраните скрепителни

елементи осигуряват гладка непрекъсната 

повърхност, която спомага за осъществяване на 

основната функция на продукта.
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Елементът може да бъде монтиран на всеки вид ограничителна
система, независимо от нейната степен на задържане или зона на
действие. Видовете ограничителни системи с предпазен елемент
биват:

Спрямо основата, в която се монтират:

- Ограничителна система за пътна част с предпазен елемент

за велосипедисти и пешеходци

- Ограничителна система за съоръжение с предпазен

елемент за велосипедисти и пешеходци

Спрямо вида на хоризонталните елементи със специфичен

профил:

- Ограничителна система с хоризонтална шина с две вълни 

(Шина тип 2N) 

- Ограничителна система с хоризонтална шина с W-образна 

форма (Шина тип B) 

- Ограничителна система с хоризонтална шина с три вълни 

(Шина тип 3N) 

В практиката обикновено се използват ограничителни системи с
различни степени на задържане и зони на действие, които в повечето
случаи не осигуряват защита от задната си страна за пешеходци и
велосипедисти. Наличието на остри ръбове, в задната част на ОСП-
тата, на издадени крепежни елементи (болтове, гайки и др.)
представлява опасност за пешеходци и велосипедисти при евентуално
съприкосновение с тях. Поставянето на предпазен елемент елиминира
тази опасност.

Ограничителната система с предпазен елемент за велосипедисти
и пешеходци, посредством своята гладка повърхност може да бъде
използвана и с цел маркиране и сигнализиране. На предпазния
елемент могат да бъдат поставени специални сигнални
лепенки/фолиа и т.н., които да упътват или предупреждават
пешеходците и велосипедистите за различни ситуации от пътното
движение с цел повишаване безопасността.



ПРЕДПАЗЕН ЕЛЕМЕНТ ЗА МОТОЦИКЛЕТИСТИ
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Всяка година в света повече от един милион души губят живота си в 
пътнотранспортни произшествия. Около 70 % от смъртните случаи се 
случват в страните с развиващи се икономики. Пешеходците са били 
жертви на ПТП в 65% от случаите, като 30% от тях са деца. В 
допълнение на тази мрачна статистика са страданията на 20 до 50 
милиона души, ранени и осакатени след тежки ПТП. Много често те са 
пешеходци, велосипедисти, мотоциклетисти или немоторизирани 
участници в движението. 

В този брой бихме искали да обърнем по-сериозно внимание на 
безопасността на мотоциклетистите, която е засегната и в 
Националната стратегия за подобряване безопасността на движението 
по пътищата на Република България за периода 2011 -2020 г., раздел 7 
Целеви групи, т. 7.3 Мотоциклетисти и мотопедисти, където е записано, 
че е необходимо: адаптиране и подобряване на безопасността на 
пътната инфраструктура чрез добавяне на система за защита на 
мотоциклетистите, която се монтира заедно с пътно ограничителната 
система за задържане на МПС в обхвата на пътя.



Проучвания сочат, че рискът при мотоциклетистите за 
фатална катастрофа е 35 пъти по -голям, от този при лек 
автомобил. 20% от водачите на двуколесни МПС умират при 
удар в ограничителна система за пътища. Това се дължи 
предимно на факта, че между долната част на водещата 
шина на предпазната ограда и пътната настилка остава 
разстояние около  40 – 45см. В следствие на удара на 
изгубилия управление водач след плъзгане по настилката 
може да попадне в това разстояние, което би било фатално за 
него. Изключително голям риск представляват и 
вертикалните части на пътно ограничителната система 
/носещи стълбове/, които при различните системи са през 1м, 
1,33м, 2м и 4м. Ударът в тях също би могъл да доведе до 
фатален край. Наличието на допълнителен елемент към 
ограничителната система за пътища би обезопасил носещия 
стълб и би могъл да спаси живота на водача. 
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Редица са причините за катастрофите с мотоциклетисти:

- Висока скорост

- Намалена видимост

- В зависимост от метеорологичните условия и възрастта на 

шофьора (млади = поемат риск)

- Любов към завоите и към природата

- По-малка защита отколкото при автомобилите (уязвимост)



Краш тестът на елемента за мотоциклетисти представлява насочване
на манекен с цялостна защита (каска, дрехи, кожени ръкавици и боти)
с обща маса 87,50кг, при скорост 60км/ч срещу предпазната система с
монтиран към нея защитен елемент за мотоциклетисти. В момента на
удара, манекенът се плъзга, като гърбът и краката му са в постоянен
контакт с настилката.
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Типовете защита за мотоциклетисти съгласно СД CEN/ TS

17342:2019 са:

Непрекъсната/цяла система за 

мотоциклетисти (CMPS)

Прекъсната система за 

мотоциклетисти (DMPS)



2. Удар изместен от стълбче на ОСП – тази 
конфигурация е приложима само при 
система с прекъсвания. Целта на 
конфигурацията е да се удари ръба на 
системата с прекъсвания, който би могъл 
да бъде потенциално агресивен и/или да 
постигне максимално намаляване на 
скоростта на антропоморфното 
приспособление  (манекена).
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Конфигурации на ударите съгласно СД CEN/ TS 17342:2019 :

1. Удар центриран в стълбче на 

ОСП - Резултатът от тази 

конфигурация  показва най-

тежките наранявания, 

предизвикани от удара.

3.Удар по средата между две 

стълбче на ОСП – тази 

конфигурация е приложима 

само при система без 

прекъсвания и е предвидена за 

изпитване на якостта 

(здравината) на елемента за 

изпитване, където той е най-

гъвкав и за оценяване на 

възможността за 

заклещване/захващане на 

крайниците в зоната, където 

това е най-вероятно да се случи.
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Изпитвания съгласно СД CEN/ TS 17342:2019:

Класове според скоростта съгласно СД CEN/ TS 17342:2019:

Степени на силата на удара съгласно СД CEN/ TS 17342:2019



Малко повече за пътя, който е изминал продуктът, ни разказва нашият

партньор и германски експерт по пътна безопасност J.Marten

Hiekmann.

Елементът за защита за мотоциклетисти, който нашата компания

произвежда и монтира отговаря на изискванията на СД CEN/ TS

17342:2019 и има успешно преминати тестове.
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„Първоначално елемента бе подложен на компютърна симулация,

за да видим какви резултати може да очакваме.“
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„Първоначалният 

дизайн, който бе 

подложен на краш 

тест се оказа 

несполучлив.“

„Имаше счупени 

ребра и рамене на 

манекена. Не се 

получи желаната 

деформация и не се 

абсорбира 

очакваната 

кинетична енергия 

от системата.“

„Проблемът беше, 

че системата стана 

твърде 

тежка/твърда и 

резултатът 

надхвърли ниво II 

по степен на силата 

на удара.“
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„Променихме дизайна и получихме система издържала ниво II. Тя е с

най-леката стомана, изцяло покрива изискванията на стандарта СД

CEN/ TS 17342:2019, лесна е за монтаж. Може да бъде монтирана при

нови ограничителни системи, също така и при съществуващи такива. И

така създадохме нашия продукт, който вече намира широко

приложение по пътищата на Германия, България и в редица други

държави.“
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„Където има пътища, има и мотоциклетисти. 

Те имат право на защита!“

Целия материал от J.Marten

Hiekmann, изпълнителен 

директор, PASS+CO 

International GmbH може да 

прочетете ТУК, а видео 

материалите може да видите 

ТУК. Предлагаме Ви да прочетете и още 

една интересна статия от:

Dolf Willigers, 

главен секретар 

на FEMA

Christophe Nicodème, 

генерален директор 

на ERF

ТУК

https://jupiterholding.bg/wp-content/uploads/2021/04/PPT-Vorlage-PASSCO-BG.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCU0BFXmPH0U_8mT1L5Kf6Yo1UoP0D73e
https://jupiterholding.bg/wp-content/uploads/2021/04/Motorcycle-Safety-_V5BG.pdf
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Част от изпълнените обекти с предпазни елементи за мотоциклетисти:

Път III-866 „Кричим-Михалково“

ЛОТ 14 - Път II-86 Асеновград – Смолян
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Път III-843 „Велинград-Сърница“

Австрия
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Ако направим ретроспекция и погледнем назад, ще си спомним, че

по времето на старите ограничителни системи, а именно СПО 86 и

СПО 97, не съшествуваше понятието минимална тествана дължина

в нормативните документи. Това означава, че производителят не се

е задължавал да посочи минимална дължина на оградите, която да

бъде считана за ефективна, която успешно да издържа на удари и

да върши своите функции.

Поканихме водещия експерт по ограничителни системи от

„Института по пътища и мостове“ към Агенция „Пътна

инфраструктура“, инж. Николай Стоянов да ни разкаже за това,

при какви условия ограничителните системи за пътища биха

изпълнили ефективно предпазните си функции, а именно чрез

МИНИМАЛНАТА ЕФЕКТИВНА 

ДЪЛЖИНА НА ОГРАНИЧИТЕЛНА 

СИСТЕМА ЗА ПЪТИЩА

Основните характеристики на ограничителните системи за пътища

се определят чрез изпитването им на удар съгласно изискванията

на EN 1317-2, идентичен с БДС EN 1317-2 Ограничителни системи

за пътища. Част 2: Класове на действие, критерии за приемане от

изпитвания на удар и методи за изпитване на предпазни огради и

парапети за превозни средства.

Една от тези характеристики е минималната ефективна

дължина на ограничителната система. Тази дължина се определя

от производителя при проектирането на системата, доказва се при

нейното изпитване на удар съгласно EN 1317-2 и се отразява в

доклада от изпитване.

Принципът за оценяване на адекватността на дължината на една

ограничителна система е това да стане симулативно с помощта на

подходящ софтуер, преди нейния монтаж и в последствие да бъде

доказана чрез самото изпитване.
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Критерият за оценяване на дължината на една ограничителна

система за пътища след нейното изпитване на удар по отношение

на това, дали тя е достатъчна, така че да покаже в пълна степен

своята ефективност, се основава на доказателство, че върху

елементите за начало и за край са били предадени само надлъжни

сили.

Отделно от това, статичното странично огъване на

предпазната ограда не трябва да достига до лицевата страна или

до елемента за начало и до елемента за край на изпитваната

ограничителна система за пътища.

За целта на оценката, цялата дължина на ограничителната

система за пътища се разделя на шест или на осем равни части,

като крайните елементи се изключват. При това положение се

разглежда има ли статично, странично отместване на първия и на

последния елемент при система от шест елемента (фиг. 1) или на

първи и втори и на предпоследен и последен елемент при система

от осем елемента (фиг. 2).

Легенда:

1.  Дължината на изпитваната система е достатъчна

2.  Дължината на изпитваната система е недостатъчна

3.  Дължината на изпитваната система е недостатъчна

4.  Лицева страна на системата преди деформацията от удара

Фиг. 1

Фиг. 2
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В заключение може да се обобщи, че за да бъде ефективна

ограничителната система за пътища, задължително при монтажа

ѝ на пътя, нейната дължина винаги трябва да е не по-малка от

минималната ефективна дължина, получена при изпитването на

удар съгласно EN 1317 – 2 и отразена в доклада от изпитването.

При съоръжения, където дължината на съоръжението е по-

малка от минималната ефективна дължина на определения вид

ограничителна система за съоръжения, за постигане на

ефективност, като преходи в пътната част, преди и след

съоръжението се монтират ограничителни системи от същия вид

(допуска се една степен по-ниска степен на задържане) с

дължини не по-малки от половината от минималната ефективна

дължина на системата за пътна част.
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При невъзможност да се

постигне минимална ефективна

дължина по други причини,

например: странични пътища,

единични препятствия като

дървета, стълбове на

съоръжения и пр., в зоната на

прекъсването оградата се

изпълнява чрез завиване на

хоризонталната шина в

страничното направление на

стълбчета през 1,00 до 1,33 m и

се зануляват в страничния

терен.

Друг подход при 

много косо или 

успоредно 

включване е 

разминаване на 

двете системи 

преди и след 

страничното 

направление. 



25

За проектантите, работещи за безопасна пътна

инфраструктура, предлагаме таблица с тестваните дължини на

продуктите на „Юпитер 05“ ООД.

Продуктова гама на 

"Юпитер 05" ООД

Тествани дължини, 

/вкл. начало и край за 

системите/

Едностранни ограничителни системи в пътна 

част 

N2-B-W1

48N2-B-W2

N2-B-W3

N2-A-W2

72

N2-A-W3

N2-A-W4

N2-A-W5

H1-A-W2

H1-A-W3

H1-A-W4

H1-A-W5

L1-A-W3

L1-A-W4

H2-A-W3

H2-A-W4

H2-A-W5

H2-A-W6

H2-A-W7 120

Продуктова гама на 

"Юпитер 05" ООД

Тествани дължини, 

/вкл. начало и край за 

системите/

H4b-A-W7 97

Двустранни ограничителни системи в пътна 

част 

H1-A-W2 DS

72

H1-A-W3 DS

H1-A-W4 DS

H2-A-W2 DS

H2-A-W3 DS

H2-A-W4 DS

Едностранни ограничителни системи за 

съоръжение

N2-B-W1 BR

48

N2-B-W2 BR

N2-B-W3 BR

H1-A-W3 BW

H1-A-W4 BW

H1-A-W5 BW

H2-A-W2 BR

60H2-A-W3 BR

H2-A-W4 BR

H4b-B-W6 BW 104
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Като установен лидер в пасивната пътна 

безопасност и основен производител на 

ограничителни системи за пътища в България, 

„Юпитер Холдинг“ АД е компания с голям 

спектър на производство и монтаж на 

стоманени изделия. Ние сме горди, че имаме 

възможността да предлагаме продукция от най-

високо качество, това са изделия, проектирани, 

тествани и произведени, както и преминали 

процес на антикорозионна обработка, - горещо 

поцинковане, в съответствие с БДС EN 1461 в 

Заводи за горещо поцинковане, собственост на 

„Юпитер Холдинг“ АД. Ние можем да се 

похвалим с производството на 

стоманорешетъчни стълбове за високo 

напрежениe с възможност за изцяло болтова 

конструкция /без заварки/, стоманени профили 

за соларни панели, портални рамки, метални 

конструкции и изделия по поръчка, както и 

внедряването на щадящи „ZIPpole” стълбове за 

улично осветление.

Част от завършените обекти 

на „Юпитер Холдинг“ АД 

2020 г. – 2021 г.
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ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ I-6 "ГРАНИЦА 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ-КАРЛОВО-БУРГАС" ОТ КМ 257+204 ДО 

КМ 264+845 /ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД; 

ПРОЕКТАНТ: „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД/

От създаването си ние се борим за запазването на човешкия живот

по пътищата, за нас пътната безопасност е мисия. С радост искаме да

Ви запознаем с някои от по-значимите обекти, в които сме взели

участие от изминалата година до момента:

АМ „СТРУМА“ ЛОТ 3.1, ЛОТ 3.3 /ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, „ПЪТСТРОЙ 92“ АД; ПРОЕКТАНТ: 

„АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД/

РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА АМ 

„ТРАКИЯ“ ОТ КМ 156+354.26 ДО КМ 208+092.64, ДЯСНО 

ПЛАТНО И ОТ КМ 156+344.00 ДО КМ 208+123.96, ЛЯВО 

ПЛАТНО; ПРОЕКТАНТ: „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД/

ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО НА СОФИЙСКИ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 35+260 ДО КМ 

41+340 /ОТ ПЪТЕН ВЪЗЕЛ „МЛАДОСТ“/, /ГЛАВЕН 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО 

СТРОИТЕЛСТВО“ АД; ПРОЕКТАНТ: „ПЪТПРОЕКТ 2000“ 

ООД 
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪТ I-8 „КАЛОТИНА – СОФИЙСКИ 

ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ“ В УЧАСТЪКА ОТ КМ 1+000 ДО КМ 

15+500 И ЕТАПНА ВРЪЗКА, /ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

КОНСОРЦИУМ „ЩРАБАГ БПА“ ДЗЗД; ПРОЕКТАНТ: 

„ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД, „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД/

ПРЕВАНТИВЕН РЕМОНТ НА ПЪТ I-8 "СОФИЯ-БЕЛОВО-

ПАЗАРДЖИК-ПЛОВДИВ" ОТ КМ 191+795 ДО КМ 206+780  

/ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД; 

ПРОЕКТАНТ: „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД/
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Изброените обекти попадат изцяло в обхвата на 

Републиканската пътна мрежа и са от национално 

значение. „Юпитер Холдинг“ АД възприема всяка задача 

сериозно и я изпълнява отговорно, стараейки се да осигури 

условия, позволяващи евентуалните грешки от страна на 

водачите на МПС, да не бъдат фатални. Участието ни в 

обекти от такъв мащаб изисква още по-голяма стриктност и 

отговорност от нас като производители. Това са пътища, 

характеризиращи се с много голяма интензивност на 

транспортното натоварване, състоящо се от голям брой 

тежкотоварни автомобили и непрекъснатост на 

транспортните потоци. 

Съгласно проектните разработки, ние осигурихме 

ограничителни системи за пътища и съоръжения с 

висока степен на задържане, коефициент ASI-A, 

характеризиращ степента на силата на удара при 

краш тест и зона на действие, съгласно необходимото 

разстояние за обезопасяване.
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Ремонтно-възстановителните работи на АМ „Тракия“ се

извършват с двустранна тривълнова ограда JP Rail 3N H2-A-W2/W3

DS (2.00) и тривълнова JP Rail H2-A-W4 (2.66) в средната

разделителна ивица, а при банкетите – JPL1 H1-A-W4 (2.00), както

и ограничителна система с греди Super-Rail H4b-A-W7 при местата с

опасности от I-ва степен, съгласно „Технически правила за

приложение на ограничителни системи за пътища по

Републиканската пътна мрежа“ на АПИ. Съоръженията са

обезопасени, съответно с тривълнова JPL2 3N H2-A-W4 BR (2.00) и

парапет JPP 110-1 с височина 110см, както и двувълновата система с

греди Super-Rail Plus auf BW H2b-B-W6. На местата с необходимост

от преминаване от една ограда към друга са монтирани преходни

елементи, които представляват един хомогенен елемент, без

заварки, което елиминира наличието на слаби места в стоманата,

породени от присъединяването на няколко компонента.
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Предвиден е и монтажът на отклоняващи буфери SMA тип R за

допустима скорост на движение над 100 км/ч и терминали Trend

CEN с клас на действие P2 за връзка с двустранна и едностранна

ограда и допустима скорост на движение над 100 км/ч. Подобно на

АМ „Тракия“, тривълнова ограничителна система със степен на

задържане H2, за пътна част и съответно при съоръжения по част

конструктивна, е монтирана и на Път I-8 „Калотина – Софийски

Околовръстен път“, на самия Софийски околовръстен път, при АМ

„Струма“, на Път I-6 “Граница Софийска област – Карлово –

Бургас“, както и на Път I-8, в участъка между Пазарджик и

Пловдив. Искаме да обърнем вниманието ви към това, че по-

голяма част от нашите огради са с най-висок коефициент за

степента на силата на удара (ASI), а именно – А и по изключение

B. Това означава, че ограничителните системи са преминали

успешно краш тест и са издържали на удар с най-голяма сила за
най-висока степен на защита, в съответствие с БДС EN 1317–1.



31

Сравнително нова е тенденцията от последните години да се

обезопасяват местата при напречните на главното трасе пътища,

входове и изходи на крайпътни обекти и други, с ограничителни

системи в радиус. Имаме възможност за производство на шини с

радиус, по-голям или равен на 5 метра, по желание на клиента или

заложен в проекта. Системи с такива шини са главно изпълнявани от

нашата компания към момента. Тях можете да срещнете на Път I-8, в

участъка между Пазарджик и Пловдив, на Път I-6, в участъка между

Карлово и Сопот, на Път III-866 „Кричим-Девин“ и на редица други

места.
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За разлика от времето, през което са се изпълнявали СПО 97 и 

86 /предишното поколение ограничителни системи/ в момента има 

възможност за обезпечаване сигурността и на водачите на МПС от 

А и М категории. Това се осъществява с помощта на елемент за 

мотоциклетисти, който представлява допълнителен компонент 

към ограничителната система и може да се монтира на ОСП от 

всеки вид. Такива елементи сме изпълнили на редица обекти, 

например - Път III-866 „Кричим – Михалково“, Път II-86 в 

участъка между Асеновград и Пампорово и на доста други. 
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Както споменахме вече, освен 

ограничителни системи, „Юпитер 

Холдинг“ АД предлага и други 

изделия и материали от стомана:

• Шумозаглушителни стени -

монтирани при км 21+000-ляво 

платно на АМ „Струма“, бул. 

„Брюксел“ в София, Обходен 

път на Смолян и други
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• Защитни съоръжения за обезопасяване на пътища от 

свободно падане на скални маси – монтирани на АМ 

„Струма“, Път II-86 в участъка между Асеновград и 

Пампорово, Лот 17 на Път II-16 Участък №2 

"Елисейна - Своге" от км 22+550  до км 50+790.53



35

• Портални рамки за елементи от 

вертикалната сигнализация –

монтирани на АМ „Тракия“, 

АМ „Струма“ и други

• Щадящи „ZIPpole” стълбове –

монтирани на пътен възел 

„Свиленград“ при км 97+000 на 

АМ „Марица“
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„Юпитер Холдинг“ АД разполага със значително разнообразие

от ограничителни системи, елементи към тях и изделия. Въпреки

това, ние постоянно се стремим да дообогатим своите продукти,

залагайки на идеята за усъвършенстване, по-добри

конструктивни решения, олекотяване откъм монтаж и време за

производство. Ние се стремим да отговаряме на нуждите на

пътно-строителния бранш, да задоволим изискванията както на

пътните проектанти, така и на специалистите по пътна

безопасност. Ние не възприемаме това, което вършим като

търговска дейност, а като отговорна задача и мисия.

https://jupiterholding.bg/
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С огромно прискърбие Ви 

съобщаваме, че на 28 април 

2021 година внезапно ни 

напусна нашият уважаван и 

обичан колега и приятел 

Николай Йорданов.

Като дългогодишен служител 

на "Юпитер 05" ООД, Ники 

допринесе много за подобряване 

на пътната инфраструктура и 

повишаване на пътната 

безопасност в България. 

Той оставя ярка и трайна 

следа не само с 

професионалното си 

отношение, високата си 

експертиза и участието си в 

редица значими за пътната 

инфраструктура обекти, но и 

с неговата доброта, 

колегиалност, отдаденост и 

любов към живота.

Поднасяме най-искрените си 

съболезнования към 

семейството му и всички негови 

близки!

В памет на Николай Йорданов

Тъгата ни е голяма, 

ще ни липсваш, Ники!
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https://jupiterholding.bg/

