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КАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ В 

ТОЗИ БРОЙ:
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„Визия нула“. Основни принципи на 

„Визия нула“ – автор инж. Алекси 

Кесяков, експерт по безопасност на 

движението и дългогодишен 

секретар на ДОККПБДП в МВР

Безопасна пътна инфраструктура и 

крайпътно пространство

Тълкувание и практически съвети, 

относно прилагане на „Указание за 

изпълнение на начални и крайни 

елементи на ограничителни системи за 

пътища“

2

52 30 години  „Юпитер 05“ ООД

29 юни – Национален ден на 

безопасността на движението по 

пътищата
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Интегриран подход „Визия нула“
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Пътнотранспортният травматизъм е проблем на общественото 

здравеопазване, защото става дума за преждевременна 

смъртност, трайно осакатяване и продължително боледуване 

на участници в движението по пътищата.

През последните години по пътищата на нашата страна

всяка година загиват над 500 човека и над 8000 получават

тежки увреждания. Жертви на пътнотранспортните

произшествия стават деца, младежи, жени и мъже от всички

възрасти. Смъртта и осакатяванията внезапно нахлуват в

живота на семействата.

От социално-икономическа гледна точка, страните по света

плащат висока цена за моторизирана мобилност. В резултат

на пътнотранспортните произшествия, по данни на ООН,

държавите понасят загуби в размер от 1.5 до 3 % от брутния

вътрешен продукт.

Пътнотранспортната система е сложна, многофакторна, 

отворена система с много висока смъртност. За сравнение, 

ако изравним броя на жертвите при въздушен транспорт с 

броя им при автомобилен транспорт, то всяка година трябва 

да падат 5000 самолета с 250 пътници всеки.
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През последните няколко години смъртността по пътищата на нашата

страна по показателя загинали на 1 милион жители, е една от най-

високите спрямо страните членки на Европейския съюз. Тя е близо 1.5

пъти по-висока от средния показател за Европейския съюз и над 3

пъти спрямо страните с най-добри показатели.

Тази разлика в смъртността по пътищата не се е появила изведнъж.

Тя е в резултат на последователни целенасочени действия. Страни,

които са имали значително по-висока смъртност по пътищата в

сравнение с нас, са постигнали висока степен на безопасност.

Едно сравнение на смъртността по пътищата по показателя убити на

1 милион жители за периода 1965г. - 2020г. безспорно показва

настъпилите сериозни промени в безопасността на движението по

пътищата на тези страни.

• Швеция: 

1965г. - 170 убити на 1 милион жители; 

2020г. - 22 убити на 1 милион жители;

• Нидерландия:

1965г. - 202 убити на 1 милион жители; 

2020г. - 34 убити на 1 милион жители;

• Финландия:

1965г. - 230 убити на 1 милион жители; 

2020г. - 38 убити на 1 милион жители;

• Германия:

1965г. - 234 убити на 1 милион жители; 

2020г. - 34 убити на 1 милион жители;

• Англия:

1965г. - 146 убити на 1 милион жител;

2020г. - 27 убити на 1 милион жители;

• Дания:

1965г. - 212 убити на 1 милион жители; 

2020г. - 34 убити на 1 милион жители и т.н.
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Тази разлика не е случайна, тя е отражение на нивото на 

безопасност на отделните елементи на 

пътнотранспортната система.

Зад тези промени стоят конкретни действия и 

инвестиции за безопасността на движението.

През 90-те години на миналия век Швеция – на първо

място с най-малко жертви по пътищата - въвежда „Визия

нула“. Нидерландия въвежда подхода „Устойчива

безопасност“, а по-късно в много други страни по света е

възприет като политика интегрираният подход

„Безопасна система“ за опазване живота и здравето на

хората, участващи в движението по пътищата.

Каква е разликата между традиционния подход 

и интегрирания подход?

При традиционния подход се търси решение за

намаляване на броя на пътнотранспортните

произшествия. Усилията са насочени предимно

за изменение на поведението на участниците в

движението. При интегрирания подход

произшествията не са основният проблем.

Проблемът е, че хората биват убивани и тежко

наранявани.

Каква е философията, заложена в интегрирания

подход „Визия нула“ на Швеция? Целта е да се

създаде една система, приятелски настроена към

живота и здравето на човека, участник в

движението по пътищата.
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Първи принцип: Системата 

приема, че човекът естествено 

допуска грешки. Той се разсейва 

зрително, физически, ментално, 

извършва неправилни маневри, 

неправилно избира или 

превишава ограниченията на 

скоростта, уморен е, болен е, не 

познава опасностите, не познава 

правилата и ги нарушава 

случайно или умишлено. 

Независимо от това системата 

трябва да го подпомага да не 

греши.

Основни принципи на интегрираната система 

„Визия нула“

Втори принцип: Човешкото 

тяло лесно се наранява. То не 

е пригодено да понася 

механични удари над 

определено ниво. Граничната 

скорост, над която повредите 

по човешкото тяло бързо 

нарастват е 30 км/час. 

Основният фактор, който 

определя тежестта на 

нараняването, е скоростта на 

движението на превозното 

средство по време на удара, 

масата на превозното 

средство и, разбира се, видът 

и формата на предмета, в 

който ще се удари човешкото 

тяло. 

В тази връзка системата на автомобилния транспорт трябва да бъде в 

състояние да отчита човешките слабости и да абсорбира грешките по 

такъв начин, че да бъдат избегнати смъртни случаи и тежки 

наранявания. Веригата от събития, която води до смърт или 

наранявания, трябва да бъде прекъсната по начин, който е устойчив и в 

дългосрочен период, така че рискът от увреждане на здравето да бъде 

елиминиран. Ограничителният фактор на тази система е  намалената 

възможност на човешкото тяло да понася удари. Компонентите на 

транспортната система - пътна инфраструктура, превозни средства, 

системи за обезопасяване - трябва да бъдат проектирани по такъв 

начин, че да са свързани по между си и количеството кинетична енергия 

да бъде под критичните граници по време на удара.
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Трети принцип: Безопасността на 

движението е споделена отговорност 

между участниците в движението и 

проектантите на 

пътнотранспортната система. За 

отговорността на участниците в 

движението, нещата ясно са 

разписани в Закона на движението 

по пътищата и в Наказателния 

кодекс. Кои са проектантите на 

системата? 

Четвърти принцип: Всеки елемент от пътнотранспортната система 

следва да е с високо ниво на безопасност - поведението на участниците в 

движението, пътната инфраструктура,  крайпътното пространство, 

автомобилния парк.  Така, ако при един от тези елементи се получи 

пробив, другият да предотврати или ограничи последствията от 

пътнотранспортното произшествие. Всички елементи на 

пътнотранспортната система следва да бъдат съобразени с тези 

принципи и да изпълняват своята роля за намаляване на грешките, 

подпомагане на участниците в движението и предпазването им от 

смъртоносни наранявания. Оценката на тежките пътнотранспортни 

произшествия показва, че голяма част от тях са били предотвратими, а

смъртта и сериозните наранявания могат да бъдат избегнати, ако се 

управлява кинетичната енергията от сблъсъка. В тази връзка са 

необходими действия за повишаване знанията, уменията, 

дисциплината и културата на участниците в движението, за  

подобряване активната и пасивната безопасност на пътната 

инфраструктура и крайпътното пространство, обновяването на 

автомобилния парк с интелигентни и безопасни моторни превозни 

средства. В крайната фаза на произшествието е важно  кинетичната 

енергия  при трансфера към тялото на участника в произшествието да 

не надвишава прага на поносимост на човешкото тяло.

Проектантите са тези, които имат задължение да обучават участниците 

в движението, да контролират тяхното поведение, тези, които създават 

законите и подзаконовата нормативна база, които проектират, 

изграждат и поддържат пътната инфраструктура и крайпътното 

пространство, които имат отговорности за нивото на безопасност на 

автомобилния парк и за качеството на долекарската и специализирана 

медицинска помощ и друга помощ за преодоляване на последствията от  

пътнотранспортните произшествия. 
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СКОРОСТ

• за пешеходеца граничната скорост е 30км/час. От 10 блъснати

пешеходци 1 загива, 9 оцеляват, при 70км/час - 9 загиват, 1 има

вероятност да оцелее.

Основният фактор, свързващ 

елементите на 

пътнотранспортната система, е 

скоростта на движението. Има 

скорост, има движение, има 

система, има превоз на хора и 

товари. Скоростта е определяща за 

силата на удара по време на 

катастрофа. Различни 

изследвания показват, че:

• При страничен удар   между МПС 

граничната скорост е 50км/час;

• При блъскане на МПС в дърво, 

граничната скорост е 50 км/час;                  

• При челен удар между МПС, 

граничната скорост е 70 км/час;



Това, разбира се, са усреднени показатели, които са

функция на много фактори, но за повредите по

човешкото тяло определяща е скоростта по време на

удара. Също така, при увеличението на скоростта на

движението, се изменят някои показатели, свързани с

безопасността на движението, които следва да бъдат

отчитани.
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✓ Повишен риск поради 

намаляване на реалното време за 

реакция. Процесите протичат по-

бързо и човекът зад волана 

започва да закъснява;

✓ Намалява ъгълът на виждане. 

При скорост 40 км/час ъгълът на 

виждане от страна на водача е 100 

градуса. При 130 км/час този ъгъл 

вече е 30 градуса и редица 

опасности край пътя излизат от 

обсега на зрението;

✓ Увеличава се големината на 

центробежната сила, особено на 

завоите, и когато тя стане по 

голяма от силата на сцеплението, 

автомобилът загубва устойчивост;

✓ По-висока скорост при  

пътнотранспортното 

произшествие, по-сериозни 

повреди, по-голяма болка, по-

голяма травма по човешкото тяло;

✓ Нараства дължината на 

спирачния път и вероятността от 

сблъсък с препятствие.



Например при движение в населено място при сух път и ясно 

време, пред автомобила на разстояние 45 метра изскача дете. 

При време на реакция на човека зад волана от 1 секунда   и 

скорост на движението 50 км/час, автомобилът ще спре на 10 

метра преди детето. При скорост на движението с 65 км/час, 

детето ще бъде ударено със скорост от 32км/час. В случай, че 

детето внезапно се появи на пътя на разстояние 35 метра, 

нещата коренно ще се изменят. Малките превишения на 

скоростта понякога могат да доведат до сериозни последствия.

11

Метри                  
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В такива случаи се казва „Бързай бавно“, за 

да стигнеш.



Кинетичната енергия е един потаен убиец по пътищата, който не се 

вижда, не се чува, не се усеща, въобще човешките сетива не го 

регистрират, но когато човек изпусне управлението на автомобила или 

се блъсне в някое препятствие, разбира за неговото съществуване от 

пораженията, които нанася. И тези поражения са толкова по-големи, 

колкото е по-висока скоростта по време на удара.

За да добием по-реална визуална представа за силата на този удар 

изравняваме кинетичната и потенциална енергия по известните 

формули и получаваме, че ударът с определена скорост е равен на 

удара, който се получава при падане от определена височина, както е 

показано на фигурата по-долу.
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КИНЕТИЧНА ЕНЕРГИЯ
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Добре е да знаем, че удар с 30км/час, се равнява на удар при падане

от височина 3.5 метра, а при удар със скорост 50 км/час, падането е от

височина 9.8 метра. Малки скорости, но сериозни височини, от които

всеки от нас изпитва естествен страх..



Може да се каже, че когато сме зад волана, ние управляваме

една „кинетична бомба“, която, при неразумно поведение и

лоши условия, може да избухне и да нанесе различни

поражения по хората и съоръженията в зависимост от

скоростта по време на удара.

Успешното пътуване, в зависимост от отделните фактори, би

могло да бъде представено схематично.
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1. Поведението на участниците в движението
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Основни фактори, определящи безопасността на 

движението

Обучение
Всеки животински вид по своята биологична

наследственост прилича на своите предци.

Единствено човекът след раждането си

получава знания и умения, от средата, в

която израства. Той се запознава, доколкото

има достъп до всичко, което човечеството е

постигнало до този момент.

Човекът дълго време живее на пътя,

независимо че само преминава през него.

Години от живота на всеки човек преминават

на пътя. Успешното преминаване на живота

на човека на пътя изисква знания и умения,

добро познаване на правилата и процесите,

които се развиват на пътя. Обучението на

човека като участник в движението по

пътищата започва от неговото раждане и

първото негово участие в движението по пътищата е придвижването от

родилния дом до неговия дом. Първото място където започва обучението

на детето е семейството. Семейството има изключително важна,

основополагаща роля, защото в първите три до пет години се формира

характерът на човека и възприятията му за света. В семейството детето

трябва да се зареди с познания за опасностите и правилата за

движението по пътищата. То трябва да осъзнае, че на пътя са

застрашени неговите живот, здраве и свобода. Според известната

педагожка д-р Мария Монтесори, това което детето възприема като обем

през първите 3 години, не може да бъде постигнато през следващите 60.

От тази гледна точка не бива да се

подценява ранното обучение по безопасност

на движението в семейството, което по-късно

да се доразвие в следващите етапи от

живота– детската градина, началното и

средно училище, докато се стигне до

обучението за водач на моторно превозно

средство. И всички тези етапи в живота на

човека имат изключително важно значение

за формиране на висока култура за безопасно

участие в движението по пътищата.



Контрол по спазване на правилата за движение
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Контролът на правилата за 

движение има за цел да принуди 

участниците в движението да се 

движат в рамките на установените 

правила и норми с цел опазването, 

както на техния живот и здраве, така 

и на останалите участници в 

движението.

Сериозен проблем за пътната безопасност са тежките 

пътнотранспортни произшествия по време на работа. По 

данни от Европейската комисия от 10 смъртни случая при 

трудови злополуки, 6 са от пътнотранспортни 

произшествия. Опазването на живота и здравето на 

собствените работници и служители е основна отговорност 

на ръководителите на институциите и организациите, 

които използват пътищата за своята дейност. В тази 

насока новият международeн стандарт  БДС  ISO

39001:2014 предоставя потенциално полезен инструмент 

за организации от всякакъв мащаб в разработването на 

системи за управление на безопасността на движението и 

за ангажиране на работодателите в безопасността, 

свързана с работата.

Корпоративната безопасност



Изменение на отношението към безопасността на движението 

16

Ние сме свидетели как се изменя отношението на институциите и на

обществото в случаите на епидемии, застрашаващи живота на

хората. Предприемат се действия за превенция и лечение с широк

медиен отзвук, който води до повишаване спазването на въведените

мерки. В същото време по пътищата ежедневно хора губят своя

живот и влошават своето здраве, без предварително боледуване,

освен ако не се приеме, че непознаването на опасностите,

неспазването на правилата и невежеството, са епидемично

заболяване.

А става дума за живота, който е един и в двата случая. Високата 

лична безопасност е един от основните стълбове на общата 
безопасност.



2. Безопасна пътна инфраструктура и 

крайпътно пространство

17

Пътната инфраструктура и крайпътното пространство, 

разгледани през принципите на интегрираната система 

„Визия нула“ трябва да са приятелски настроени към 

живота и здравето на участниците в движението, да им 

предоставят ясна и точна информация, да ги 

подпомагат, да ги подсещат, да ги предпазват от грешки 

и от смъртоносни наранявания. Пътната 

инфраструктура следва да осигурява възможности за 

обмен на информация със системите за безопасност на 

моторните превозни средства.

Конкретните положителни практики в тази насока би 

следвало да бъдат обект на отделно разглеждане.



3. Безопасни превозни средства

18

Безопасният автомобил играе важна роля за намаляване на пътните 

травми. Новите технологии и системи в превозните средства могат да 

помогнат, както за намаляване на тежките последици от  

катастрофите чрез елементите на пасивната безопасност, така  и за 

предотвратяване на пътнотранспортните произшествия чрез 

системите за активна безопасност - контрол на стабилността, 

предупреждение за напускане на лентата, система срещу 

задрямване, аварийно спиране и други. Пресметнато е, че ако в 

движението участват  най-безопасните автомобили от даден клас, 

веднага броят на убитите ще намалее с 30%. Провеждането на 

политика за стимулиране обновяването на автомобилния парк с 

превозни средства с висока степен на пасивна и активна безопасност 

ще окаже пряко въздействие за подобряване на безопасността по 

нашите пътища.



19

Целта и стратегията за безопасната система са насочени към 

осигуряването на система за движение по пътищата без смърт и 

сериозни наранявания като се отчитат неумишлените грешки и  

уязвимостта на хората. Принципите на интегрирания подход следва 

да се приемат от проектантите по всички елементи на системата като 

задължително условие при планирането, проектирането, 

управлението на експлоатацията и използването на системата за 

движение по пътищата, така че да има сигурност и гаранция за 

опазване на човешкия живот и здраве.

Не трябва да забравяме, че всеки от нас, когато участва в 

движението по пътищата, трябва да съсредоточи цялото си 

внимание и всичките си човешки възможности в движението, , 

защото „мозъкът“ ни е на колелата и падането от високо няма да 

му се отрази добре. 

МИСЛИ!

19
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Началото на летните отпуски настъпи и все по-често 

поемаме на път към любими дестинации. Шофирайки по 

пътя към дългоочакваната лятна почивка, ние не правим 

нищо безразсъдно, но съзнанието ни е насочено към хиляди 

странични неща, освен пътя, който ни предстои да 

изминем. Обмисляме детайли от своето ежедневие, 

действията на другите водачи на МПС, учудваме се на 

предприетите от тях рискови изпреварвания и 

несъобразената скорост, с която се движат, дразним се на 

неизползването на светлинните сигнали от водачите на 

превозните средства, за да предупредят за маневра и т.н. 

Нашият автомобил се движи в една посока, но мислите ни 

вървят в много посоки без дори да осъзнаваме, че по този 

начин може несъзнателно да допуснем грешка, която да 

предизвика ПТП. 

20

Необходимо е всички ние, участниците в движението, да 

разберем, че безопасността е споделена отговорност. 

Синтезирана част от принципите на интегрирания 

подход „Визия нула“, който е засегнат в предходната 

тема, са трите Е-та:
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Education /Образование/ -

инвестиране в обучителни и 

образователни програми за 

всички участници в движението, 

обучение на децата още в 

предучилищна възраст, 

включително публични 

кампании, насочени към 

поведението на всички учатници 

в движението по пътищата, 

обучение на водачите на МПС, 

както и целево и допълнително 

обучение на професионалните 

шофьори.

21

Engineering /Инженеринг/ -

проектиране на 

транспортната система: 

проектантите на пътищата, 

специалистите, които ги 

строят и поддържат, както и 

конструктурите, които 

проектират и произвеждат 

автомобилите. 

Enforcement /Изпълнение/ -

прилагане и спазване на 

правилата и законите за 

движението по пътищата, 

контрол и налагане на 

санкции при неспазването им, 

както и ефективното им 

правоприлагане.
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Безопасното крайпътно пространство

Безопасното крайпътно пространство е зоната на пътя, в която не

трябва да има никакви препятствия, които да застрашават човешкия

живот и здраве. Ако автомобилът напусне пътя или ако има такива,

то те да бъдат обезопасени по възможно най-добрия начин. Съгласно

действащите нормативни документи за страната ни тази зона

започва от десния край на дясната водеща ивица по посока на

движението. Нейната широчина е перпендикулярна на оста на

платното за движение и се определя в зависимост от вида на пътя и

от допустимата максимална скорост за движение. Необезопасените

места или участъци до пътното платно представляват опасност както

за пътуващите в превозните средства, така и за неучастващите в

движението трети лица. В зависимост от потенциалната опасност, те

се класифицират в четири групи - от първа до четвърта степен

съгласно „Техническите правила за приложение на ограничителни

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“, 2010г, т.е. ако

в това пространство има наличието на:

е важен фактор за подобряване на безопасността на пътната

инфраструктура и ограничаване броя на жертвите и ранените

при пътнотранспортни произшествия.
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• Обекти с интензивен престой на МПС и пътници като 

бензиностанции, автосервизи, бази на 

пътноподдържащите и снегопочистващите фирми, 

заведения за хранене, паркинги, места за отдих и др. 

• Химически и други съоръжения с риск от експлозия

• Сгради и съоръжения, застрашени от срутвания при ПТП

• Пътни платна със скорост ≥120км/ч извън населени места 

и ≥70км/ч в населени места

• Железопътни линии със скорост ≥160км/ч

• Надземни линии на метрополитен

I-
в
а
 с

т
е
п

е
н

• Пешеходни площи и тротоари

• Велосипедни алеи

• Детски площадки

• Пътища със СДИ >500мпс/24ч

II
-р

а

ст
е
п

е
н

• Колони на надлези

• Гористи местности

• Портали на тунели 

• Шумозащитни стени

• Бетонни фундаменти на портални 

рамки, конзоли или други носещи 

конструкции

• Информационни табели

• Билборди

II
I-

т
а
 с

т
е
п

е
н

• Опори и стойки на пътни знаци и 

табели от стоманени тръби с диаметър 

> 76,1мм и дебелина на стените >2,9мм

• Водни басейни, реки и канали

• Пътни окопи с дълбочина >0,3м и 

наклон на откоса >1:3

• Откоси с наклон > 1:3

• и др.,

IV
-т

а
 с

т
е
п

е
н



Пътнотранспортните произшествия могат да възникнат в

следствие на множество фактори, част от които са:

деформации и наличието на дупки по настилката,

аквапланинг, недобра или липсваща пътна маркировка,

объркващи пътни знаци, знаци, чието светлоотразително

фолио е изгубило своята рефлекторна способност, лоша

видимост, превишена скорост, неправоспособност или

неопитност на водача, нетрезво състояние на шофьора

/под въздействието на опияняващи или наркотични

вещества/, водачи в напреднала възраст, неизправни

МПС-та – без добри спирачки, гуми, системи за сигурност

и много др. Всички тези фактори оказват влияние върху

автомобила и водача, в резултат на което настъпва

пътнотранспортно произшествие. Ролята на

ограничителните системи за пътни превозни средства е

да СПАСЯТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ! Пътната безопасност

трябва да се изведе като първи и основен приоритет в

пътната инфраструктура. Предпазните огради са

изключително важен елемент на пасивната пътна

безопасност при настъпване на ПТП, заради

възможността им да намаляват тежестта на

произшествието. Ограничителните системи са тези, които

в максимална степен намаляват последствията от

пътнотранспортните произшествия и защитават всички

участници движението.

24



Много често, пътувайки виждаме деформирана, вследствие на сблъсък, 

ограничителна система. За тези произшествия често не се съставят 

протоколи, когато водачът и пътниците в МПС са в добро здравословно 

състояние и автомобилът е в състояние да продължи по своя път. Това 

означава, че хората са продължили пътя си невредими, а 

ограничителната система си е свършила работата по предназначение.

25

Действащите нормативни документи, отнадящи се до 

ограничителните системи за пътища в Република България са:

➢ Серията стандарти БДС EN 1317 Ограничителни системи за 

пътища: части от 1 до 8

➢ Технически правила за приложение на ограничителни 

системи за пътища по Републиканската пътна мрежа от 

2010г

➢ Указание за изпълнение на начални и крайни елементи на 

ограничителни системи за пътища от 2021г.

➢ Техническа спецификация от 2014г.

Видът и минималната степен на задържане на предпазните огради се 

определят съгласно фигура 7: Алгоритъм в „Технически правила за 

приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската 

пътна мрежа от 2010г“



Целта на нашата компания е да покрие цялата гама от продукти,

необходими на проектантите за качествено и ефективно изпълнение

на проектите по части „Пътна“ и „Конструктивна на транспортни

съоръжения“. За улеснение в избора на подходяща система сме

подготвили продуктово портфолио в табличен вид.
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Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни 

системи                                                      

Едностранни ограничителни системи за пътна част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1

JPL1 (1.33) N2-А-W2

JN Novo Rail L1 (2.66) N2-A-W2

JPL1 (2.00) N2-В-W2

JPL1 (2.00) N2-А-W3

JPL1 (3.00) N2-B-W3

JN Novo Rail L1 (4.00) N2-A-W3

JPL1 (4.00) N2-A-W4

JPL1 (4.00) N2-A-W5

Jupiter (4.00) N2-A-W7

H1

JN Novo Rail (1.33) H1-А-W2

JPL1 (1.33) H1-A-W3

JN Novo Rail L1 (2.66) H1-A-W3

JPL1 (2.00) H1-A-W4

JN Novo Rail L1 (4.00) H1-A-W4

JPL1 (2.00) H1-A-W5

L1

JPL1 (1.33) L1-A-W3

JN Novo Rail L1 (2.66) L1-A-W3

JPL1 (2.00) L1-A-W4

JN Novo Rail L1 (4.00) L1-A-W4

H2

JP Rail 3N (2.00) H2-A-W3

JPL2 3N (1.33) H2-A-W4

JP Rail 3N (2.66) H2-A-W4

JPL2 3N (2.00) H2-А-W5

JPL2 3N (2.00) H2-А-W6

JGR (2.0) H2-A-W7



Степен на задържане Продуктова гама ограничителни системи                                                      

Едностранни преместваеми ограничителни системи за пътна част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 DMS

JPL1 (2.00) N2-B-W2 DMS

JPL1 (3.00) N2-B-W3 DMS

H2

JGR (2.0) H2-А-W7 за преминаване

JPL2 3N (2.00) H2-А-W6 за преминаване

Двустранни ограничителни системи за пътна част

H1

JPL1 (1.00) H1-A-W2 DS

JPL1 (1.33) H1-A-W3 DS

JPL1 (2.00) H1-A-W4 DS

H2

JP Rail (2.66) H2-A-W4 DS

JP Rail (2.00) H2-A-W3 DS

JP Rail (1.33) H2-A-W2 DS

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 BR

JPL1 (2.00) N2-B-W2 BR

JPL1 (3.00) N2-B-W3 BR

H1

JPL1 (1.33) H1-А-W3 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W4 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W5 BW

H2

JPL2 3N (0.66) H2-A-W2 BR

JPL2 3N (1.00) H2W3 BR

JPL2 3N (2.00) H2W4 BR

Passco H2-A-W3 BW

H4b Passco H4b-B-W1 BW

Комбинирани ограничителни системи за мостова част

H1

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 (1.33)

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 (4.00)

H2 JPL2 3N (2.00) H2-A-W4 BR+BHR1120 (2.00)

Парапети за пешеходци

Парапет

Парапети за пешеходци JPP 110-1

Парапети за пешеходци JPP 110-2

Парапети за пешеходци JPP 110-1 с 

ръкохватка

Парапети за пешеходци JPP 110-2 с 

ръкохватка

Тръбно-решетъчен парапет

Парапет за урбанизирани територии 27



Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи по RAL RG 

620                                                 

Едностранни ограничителни системи за пътна част

N2

ESP Plus W1 N2-B-W1 (0.67)

SR ES 1.0 N2-A-W2 (1.00)

ESP BOS N2-B-W3 (2.00)

ESP 2.00 N2-A-W4 (2.00)

ESP - PA 4.00 N2-A-W5 (4.00)

H1

SR ES 1.0 H1-А-W2 (1.00)

EDSP 1.33 H1-А-W4 (1.33) 

EDSP 2.00 H1-А-W5 (2.00) 

L1 SR ES 1.0 L1-A-W2 (1.00)

H2

Super Rail Eco H2-B-W4 (2.00)

Super Rail Eco 1A H2-A-W4 (2.00)

Super Rail H2-A-W4 (1.33)

H4b Super Rail H4b-A-W7 (1.33)

Всички страни от Европейския съюз използват хармонизирани

нормативни документи, но някои от тях имат допълнителни

национални изисквания за изпълнение на ограничителни системи за

пътища. Пример за това е, създаденото през 1964 г. в Германия,

сдружение Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V, с основен предмет

на дейност, производство и инсталиране на стоманени ограничителни

системи за пътища. Производителите на предпазни огради и всички

монтажни компании трябва да влагат по немските пътища само

ограничителни системи, които отговарят на специални разпоредби за

качество и изпитвания съгласно RAL RG 620 на Gütegemeinschaft

Stahlschutzplanken e.V.. В партньорство с немска компания, член на

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V, Юпитер Холдинг произвежда,

монтира и предлага ограничителни системи, които се одитират и

отговарят на RAL RG 620. В следващата таблица са представени

системите, които освен на EN 1317 отговарят и на немските норми:

28
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Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи по RAL RG 

620                                                 

Едностранни преместваеми ограничителни системи за пътна част

H2 Super Rail Eco MUF H2-A-W4 (2.00)

Двустранни ограничителни системи за пътна част

H2

DDSP 4.00 H1-A-W6 (4.00)

Super Rail Eco Doppelt H2-B-W4 (2.00)

DDSP 2.00 H2-A-W6 (2.00)

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2 Eco-Safe 1.33 auf Bauwerk N2-A-W1 (1.33)

H1

Eco-Safe 1.33 auf Bauwerk H1-A-W2 (1.33)

EDSP 1.33 BW H1-A-W5 (1.33) 

L1 Eco-Safe 1.33 auf Bauwerk L1-A-W2 (1.33)

H2

Super Rail Light auf BW H2-B-W4 (1.33)

Super Rail Eco auf BW H2-A-W4 (1.33)

H4b Super Rail Plus BW H4b-A-W6 (1.33)
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Други Продукти Характеристики                                 

Буфери за челен удар съгласно БДС 

EN 1317-3

за 50 км/ч

за 80 км/ч

за 100 км/ч

за 110 км/ч

Начални и крайни терминали 

съгласно БДС ENV 1317-4

единичен Р2 за 80 км/ч

единичен Р4 за 110 км/ч

двоен Р2 за 80 км/ч

двоен Р4 за 110 км/ч

Елемент за мотоциклетисти

Предпазна мрежа за съоръжения при 

преминаване на пътя над 

електрифицирана железопътна линия

Предпазна мрежа за съоръжения за 

надлез над път с пешеходен парапет

Защитни съоръжения за обезопасяване 

на пътен обект от свободно падане на 

скални маси

Елементи за дилатационни фуги

Преходни елементи

Шини на радиус
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В световен мащаб ограничаване броя на жертвите 

от ПТП е цел от десетилетия. Много държави 

преминават към използването на интегрирания 

подход „Визия нула“ или използват друго име, 

като всички те имат за водеща цел: ОПАЗВАНЕ 

ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА ХОРАТА В 

ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ. В Република България 

интегрираният подход „Визия нула“ е приет с 

Решение на Министерския съвет № 16 от 17 

януари 2019 г.
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Много пътнотранспортни произшествия завършват с фатален

край при удар в необезопасено дърво. От първостепенна

важност е да не се допускат необезопасени точкови препятствия

в зоната на безопасност на пътя, тъй като това е сериозен риск

за живота и здравето на всички нас, участниците в движението

по пътищата. Ограничителните системи са предпазния колан

на пътя. Препоръчително е всички предпазни огради, които се

монтират по пътищата на страната ни да бъдат със степен на

силата на удара /ASI/ А, по изключение B и в никакъв случай С,

за да се гарантира максимална защита и по-леки последствия

за пътуващите в превозните средства.
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Използване на специална светлоотраителна сигнализация, 

поставена на крайпътните препятствия (дървета) с цел 

изостряне вниманието на водачите на МПС.
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Използване на „Щадящи стълбове“ съгласно БДС EN

12767, вместо стандартните стълбове за улично

осветление, които също са точкови препятствия. Този

вид „Щадящи стълбове“ поглъщат кинетичната

енергия от удара посредством деформации, което

спомага превозното средство постепенно да намали

скоростта си и по този начин ограничават риска от

фатален край за пътуващите в МПС-то, както и от риск

от вторични сблъсъци.
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Използване на специални решения за обезопасяване на

точкови препятствия. На снимките е показана система, която

е особено ефективна за обезопасяване на точкови

препятствия като дървета с обиколка на дънера по-голяма от

25 см и др. Обезопасителната система се прилага пред

съответното препятствие и чрез специалната си конструкция

осигурява необходимата защита при удар. Системите са

първоначално изпитани, отговарят на БДС ENV 1317-4 и се

причисляват към семейството на началните и крайни

терминали. В Германия основно се използват по

второстепенните пътища, където има най-много злополуки с

тежки последици, тъй като при пътища с ограничение на

скоростта до 100км/ч, необходимата степен на задържане на

ограничителните системи за пътища е N2 съгласно RPS 2009

при недеформируеми препятствия покрай пътния банкет.

Това налага използването на допълнителни средства за

обезопасяването на точковите препятствия с цел намаляване

на последиците от възникването на ПТП.
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Ние, екипът на Юпитер Холдинг - лидер в областта на пасивната пътна 

безопасност приемаме своята дейност като мисия, чрез която помагаме 

на всички участници в движението да се чувстват спокойни и сигурни 

по време на пътуване. 

Освен за да сме конкурентни на българския и

европейския пазар, нашата основна цел да

произвеждаме нови продукти е за да създадем

една максимално безопасна пътна

инфраструктура, която да дава шанс на

всички нас – тези, които понякога волно или

неволно сме сгрешили на пътя, да се приберем

живи и здрави при семействата си.

Ние, хората, често допускаме грешки, но нито

една човешка грешка не трябва да бъде

названа със смърт! Ролята на безопасната

пътна инфраструктура е да подпомага и да

насочва водачите на МПС, и в случай на

допусната грешка да спаси човешкия живот и

да намали травматизма.

Това обяснява мотивацията ни да се 

развиваме постоянно, да разработваме 

нови системи, както и да предлагаме на 

пазара нови и по-ефективни решения. 
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Тълкувание и практически съвети, относно 

прилагане на „Указание за изпълнение на 

начални и крайни елементи на 

ограничителни системи за пътища“

Техническите подобрения в пътната 

инфраструктура и развитието на автомобилната 

индустрия са неоспорим факт. Това улеснява 

изключително нашия живот, създава ни комфорт 

при пътуване, както и намалява времето, 

необходимо за достигане от една дестинация до 

друга. Същевременно с това е налице по-голямата 

отговорност, която носим като участници в 

движението по пътищата. Нарастващото 

транспортно натоварване, създаването на условия 

за увеличаване на максимално допустимата 

скорост за движение по пътищата и проявите на 

безотговорно поведение и неспазване на 

правилата за движение от някои водачи на МПС, 

са предпоставки за нуждата от подобряване на 

пътната безопасност. Това налага периодичната 

актуализация на действащите в момента норми, 

правила и указания на територията на Република 

България, тяхното хармонизиране, както и 

прилагане на най-добрите европейски и световни 

практики.



В допълнение към „Технически правила за приложение на
ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна
мрежа“ /2010г/, Агенция „Пътна инфраструктура“ утвърди
„Указание за изпълнение на начални и крайни елементи на
ограничителни системи за пътища“. Това е официален документ,
публикуван в Нормативната база на АПИ, част Технически
спецификации, чиито изисквания се отнасят за пътищата за
обществено ползване, тоест за тези в урбанизирани и извън
урбанизирани територии. Неговият обхват се простира както по
отношение на новото строителство, така и при
ремонт/рехабилитация на съществуващи пътища или при
подмяна на ограничителни системи, които не отговарят на
изискванията на БДС EN 1317.
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Елементите за начало и край са необходима и 

равностойно важна част от ограничителните системи 

за пътища. За съжаление практиката до момента 

свидетелства за различното им изпълнение и липса на 

хармонизация. Съгласно Указанията са 

регламентирани минималните изисквания за 

дължини на елементите за начало и край тип 

занулявания, както и броят на техните съставни 

елементи при изпълнение на ограничителни системи 

за пътища. Този нормативен документ е насочен 

именно към уеднаквяване на изпълнението.

Елементи за начало – минимални 

изисквания:

Дължина – 12 м

Шини – 3 броя 

Стълбчета – 7 броя 

Отстояние от надлъжната 

линия на ОСП – 50 см

• Двувълново дълго зануляване 



• Тривълново дълго зануляване
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Изискването за отстояние от надлъжната линия на ОСП

при елементите за начало и край е регламентирано като

ъгъл на страничен наклон в банкета в раздел 11115.3 на

„Техническа спецификация“ от 2014г на Агенция „Пътна

инфраструктура“. В настоящите Указания, с цел по-лесно

технологично изпълнение, са упоменати отстоянията,

необходими за постигане на това скосяване. То предоставя

аванс на излязло превозно средство в банкета, да не

попадне в обсега на началото на зануляването там, където

шините са вкопани в терена.

Дължина – 12 м

Шини – 3 броя

Стълбчета – 9 броя

Отстояние от надлъжната 
линия на ОСП – 50 см
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Дължина – 4 м

Шини – 1 брой

Стълбчета – 3 броя

Отстояние от надлъжната 

линия на ОСП – 20 см

Елементи за край – минимални изисквания:

• Двувълново късо зануляване
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• Тривълново дълго зануляване /или 

тривълново късо зануляване, при 

невъзможност за изпълнение на дълго/

Елементи за край – минимални изисквания:

Тривълново късо зануляване е допустимо да се

изпълни единствено при липса на друга

възможност. Тривълновата ограда в права част

е на височина 900 мм от терена, а за да се

изпълни късо тривълново зануляване е

необходим твърде остър ъгъл на скосяване към

основата. Поради по-малката дължина на

зануляването, както и острия ъгъл,

задържането на ударило се превозно средство

откъм лицевата страна на шините е трудно

постижимо. Прилагането на този тип

зануляване е нежелателно, но е все пак

алтернатива.



Всички занулявания 
се изпълняват след 

монтажа на 
ограничителната 

система в права част. 
Те имат своята 
технологична 

последователност, 
чиито първи етап е 

направата на 
траншеен изкоп, с 

помощта на изкопна 
машина. Вторият етап 

се характеризира с 
монтаж на елемента 
за късо зануляване 

/ако има такъв/, след 
което се подреждат 
шините с отстояние, 
спрямо указаните 

схеми. Определят се 
местата на 

стълбчетата, спрямо 
централните отвори 
на ситуираните вече  

шини. Последва 
набиване на 
стълбчетата с 

помощта на самоходна 
набивна машина с 
хидравличен чук. 

Задължително 
условие е 

изпълнението на 
последното/първото 

стълбче и 
края/началото на 

последната/първата 
шина, изцяло под 
нивото на терена.
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В Указанията на 

Агенция „Пътна 

инфраструктура“ са 

изложени критериите 

за избор и правилата 

за прилагане на 

елементите за начало 

и край. 

Регламентирани са 

видовете елементи, 

съгласно скоростта на 

движение, 

транспортното 

натоварване и класа 

на пътя. Указанията 

са пряко насочени към 

и в помощ на 

проектантите от 

секция Транспортно 

строителство и 

транспортни 

съоръжения към 

Камарата на 

инженерите в 

инвестиционното 

проектиране. Те целят 

постигане на най-

добри проектни 

решения, осигуряване 

на най-голяма 

безопасност, спрямо 

ситуационните 

особености на пътя.
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• При V>50km/h и СДГИ>3000 МПС/24h 

1. Автомагистрали и пътища със средна разделителна 

ивица

Елемент за начало – единичен терминал /при банкет в 

дясно/; буфер срещу удар тип R или двоен терминал /при 

средна разделителна ивица и местата на разделяне на 

транспортните потоци в дясно/

Елемент за край – дълго зануляване, при невъзможност –

късо
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3. Двупосочни пътища без средна 

разделителна ивица

Елементи за начало и край –

единичен терминал

2. Всички пътища с наличие на 

крайпътни обекти, бензиностанции, 

площадки за дълготраен отдих, обекти за 

обслужване на движението /зони с риск 

за трети лица/

Елемент за начало - буфер срещу удар 

тип R; по изключение – двоен терминал 

/когато упоменатите обекти са извън 

зоната за безопасност/



Изборът на терминали и 
буфери за начало/край на 
ограничителните системи 
представлява действително 
по-скъпа първоначална 
инвестиция от зануляванията, 
но това е напълно оправдан 
избор. При пътища с висока 
интензивност на 
транспортното натоварване е 
необходимо използването на 
най-качествената защита, 
позната в световната 
практика. Буферите и 
терминалите представляват 
системи, а не елементи, те 
имат механизми, с помощта на 
които поглъщат кинетичната 
енергия при удар. 
Нарастването на бъдещото им 
търсене и разпространение на 
българския пазар е 
предпоставка за по-голямата 
им достъпност, съответно за 
намаляване на себестойността 
им. Независимо от всичко, 
първоначално по-високият им 
разход не бива да бъде 
аргументация за рядкото им 
прилагане.

• При СДГИ<3000 МПС/24h

Елемент за начало – дълго 
зануляване

Елемент за край – късо 
зануляване /или дълго при 
тривълновите системи/
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• Обезопасяване на съоръжения

Транспортните съоръжения 
винаги са представлявали 
особено значима част от пътната 
мрежа на страната. Повдигането 
на нивелетата, наличието на 
високи насипи в обсега на 
големите съоръжения са 
свидетелство за отговорността, 
която носят пътните 
конструктори при обезопасяване. 
Това е предпоставка за 
поставяне на ограничителни 
системи с по-висока степен на 
задържане и по-висок клас на 
зона на действие с цел 
задържане на превозните 
средства върху връхната 
конструкция при загуба на 
управление, както и осигуряване 
безопасността на пътниците при 
удар. Важно е ОСП – тата да са с 
дължини, не по-малки от 
тяхната минимална ефективна 
дължина, определена при 
изпитването на удар и обявена 
от производителя. Само в този 
случай оградите могат да 
изпълнят функциите си. За 
съжаление, понякога това е 
трудно постижимо, поради 
разнородността на 
съоръженията. При съоръжения 
с по-дълга връхна конструкция, 
ограничителната система за 
съоръжения може да бъде 
изпълнена с необходимата си 
дължина. Всички останали 
случаи изискват съчетаването на 
системи за съоръжения и 
системи за пътища, както и 
внимателен избор на елементи 
за начало и край, съобразен с 
теренните особености, наличието 
на напречни пътища в близост 
до съоръженията и т.н.
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1. Двувълнови ограничителни 

системи за съоръжения 

/извънградска част/

Начало и край – дълго тривълново 

зануляване за пътна част

Забележка: Между системата за 

съоръжение и елементите за начало 

и край се изпълнява ограничителна 

система за пътища с минимална 

дължина 40 m. Необходимо е 

системата за пътна част да е с равна 

степен на задържане като тази за 

съоръжения или с една степен по-

ниска, поради причините, описани в 

горната забележка.

3. Изключения

При недостатъчна 

дължина на терена и 

възможност за 

изпълнение на ОСП за 

пътна част между 20 и 40 

m, след тази за 

съоръжение, елемент за 

начало и край се 

изпълнява с терминал. 

При недостатъчна 

дължина на терена и 

възможност за 

изпълнение на ОСП за 

пътна част между 10 и 20 

m, не се изпълнява ОСП 

за пътища, а се монтира 

терминал веднага след 

ОСП за съоръжение. 

При недостатъчна дължина на терена за 

изпълнение на изложените до тук указания 

или друга особеност, изборът на елементи 

за начало и край трябва да се съгласува и 

одобри от специализирано звено към АПИ.



„Юпитер Холдинг“ АД приветства въведените ограничения в

Указанията на Агенция „Пътна инфраструктура“. Ние като

производител и изпълнител на ограничителни системи осъзнаваме

рисковете, които произлизат от неспазването на следните забрани:

• Използване на крайна шина тип “Рибешка опашка” или

подобна, като елемент за начало и край

Предпочитана, поради по-ниската си себестойност, крайната шина е

изключително опасна като решение за начало или край на оградите

в права част. Независимо от максимално допустимата скорост за

движение по пътищата, последиците при сблъсък в нея са фатални.
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• Използване на преходен елемент от тривълнова система към

двувълнова и след това изпълнение на друвълново зануляване



Аналогично на тривълновото късо зануляване, 
преминаването от шина с три вълни към зануляване с 
двувълнови шини, посредством преходен елемент и след това 
двувълново зануляване, представлява опасност. Отново 
ъгълът на скосяване е прекалено остър, за да бъде постигнат 
един плавен преход от права част към терена. Колкото по 
стръмно е скосяването, толкова по-голяма е вероятността от 
преобръщане на превозно средство зад лицевата част на 
шините при евентуален сблъсък.

• Прекъсване на ограничителните системи в зоната на
дилатационни фуги на големи съоръжения
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„Юпитер Холдинг“ АД адмирира създаването на „Указание за 

изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни 

системи за пътища“. Ние приканваме всички проектанти, 

изпълнители, производители за прилагане на утвърдените 

Указания, както и строителен надзор за контрол на тяхното 

спазване. Нека бъдем отговорни, внимателни и единни в стремежа 

си за по-сигурни пътища, нека преустановим лошите практики.

Примери за прекъсване на ограничителната 

система в зоната на дилатационни фуги можем 

да видим и до днес. Това е решение, по-лесно за 

изпълнение, което обаче крие риск за 

сигурността на участниците в движението. За 

да бъде едно голямо съоръжение отворено за 

обществено ползване е необходимо то да бъде 

изцяло обезопасено, както по отношение на 

връхната конструкция, така и на подходите 

към нея. Прекъсването на ограничителните 

системи представлява слабо място и крие риск 

от излизане на превозно средство от връхната 

конструкция.
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29 юни – Национален ден на 

безопасността на движението по пътищата

На 29 юни „Юпитер 05“ ООД, редовен член на Българска браншова

асоциация „Пътна безопасност“, участва в Кръгла маса,

организирана от Сдружението по повод Националния ден на

безопасността на движението по пътищата. Дискусията беше с тема

„Безопасността на пътната инфраструктура през призмата на

интегрирания подход „Визия нула. Участниците в нея приеха

следната декларация:
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На 17 юни 2021 г. фирма „Юпитер 

05“ отбеляза празнична програма 

своя 30-годишен юбилей! 

През лятото на 1990 година се създава „Юпитер 05“ – първата

фирма от „Юпитер Холдинг“, като основният предмет на дейност

към момента е проектиране и производство на ограничителни

системи за пътища и елементи за пасивна пътна безопасност. По-

късно през годините семейството се разраства и към него се

присъединяват групата Заводи за Горещо Поцинковане, които вече

са три на брой, „Безопасни пътища“, извършващи монтажната

дейност на произведената от „Юпитер 05“ продукция, както и СПА

Хотел Персенк 5* и Термален Аквапарк Персенк, които осигуряват

на гостите си несравним релакс в сърцето на Родопите.
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На празненството по случай юбилея присъстваха много колеги,

партньори, клиенти и приятели на „Юпитер 05“ както от България, така и

от чужбина. Събитието бе съпроводено от празнична музикална програма

и много положителни емоции.

Екипът на „Юпитер 05“ изказва своята благодарност към всички, които

бяха до нас в този празничен ден!

За нас присъствието на толкова много приятели е огромна чест, но и

отговорност. Това ни стимулира да продължаваме да работим още по-

усърдно в мисията си – обезопасяване на пътната инфраструктура и

опазване на живота и здравето на хората.


