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КАКВО ЩЕ ОТКРИЕТЕ В 

ТОЗИ БРОЙ:

37
Временни ограничителни системи,

съгласно БДС EN-1317.

Преглед на „Наредба №3 от 16.08.2010г. за 

временна организация и безопасността на 

движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по 

пътищата и улиците“, автор инж. 

Надежда Парлъкова-Жекова, председател 

на Национална професионална секция 

„ТСТС“, КИИП.

2

52
„Аз обичам природата“ - инициатива, 

реализирана от екипа на 

„Юпитер Холдинг“ АД.

Светлоотразители.50



Преглед на „Наредба №3 от 16.08.2010г. за 

временна организация и безопасността на 

движението при извършване на строителни и 

монтажни работи по пътищата и улиците“, 

автор инж. Надежда Парлъкова-Жекова, 

председател на Национална професионална 

секция „ТСТС“, КИИП.

Летният сезон обикновено е най-натоварен по отношение

на ремонтните пътни работи, което означава, че работните

зони за изпълнение на строително – ремонтни дейности се

увеличават по нашите магистрали, междуградски пътища и

улици. Това е и времето от годината, когато много повече хора

са на път, пътувайки на по-големи разстояния: до планините,

до морските курорти и до други места за почивка.
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При изпълнението на всеки проект за строителство на пътища

трябва да има и проект за временна организация и безопасност на 

движението. Проектът е задължително да е съобразен с 

действителната ситуация, за която се отнася и да  осигурява

безопасно провеждане на движението в близост до работната

зона. Необходимо е също да е осигурена и пътната безопасност на 

потока от тежко оборудване, строителни превозни средства и 

работници, като за дълготрайните работи е назначен и Координатор 

по безопасност и здраве, отговорен за ежедневния инструктаж на 

работниците и съблюдение за изпълнение на мерките по 
безопасност. Тъй като условията могат да се променят значително от

От посочената статистика може да се направи извод, че по 

отношение на прилагането на временна организация на 

движението при изпълнение на строителни работи на пътя има още 

какво да се желае, още повече, че в световен мащаб на тази тема се 

акцентира както в Европа, така и в останалите континенти. На 

повечето от форумите по пътна безопасност се разглежда и темата 

за осигуряването на пътна безопасност както за участниците в 

движението, така и на работниците, при ремонтните дейности по 

пътищата.

Съгласно докладите на Министерство на вътрешните работи, 

Главна дирекция „Национална полиция“ от загиналите през 2019 г. 

при ТПТП 628 участници в движението по пътищата, 3ма са

работници на пътя (0,48% от 628). От ранените през 2019г. 8499 

участници в движението по пътищата 12 са работници на пътя

(0,14% от 8499 ). През 2020 г. загиналите работници на пътя са с 

един по-малко: 2ма, но ранените са с двама повече: 14. За периода 

януари-март, 2021 г. няма загинали работници на пътя, но има 5ма 

ранени.

4

ден на ден в работната зона, работниците трябва да бъдат

информирани за работната дейност, планирана всеки ден и да

бъдат уведомявани за всички потенциални опасности. Това е и 

подходящ момент, за да се гарантира, че всички работници имат и 

носят подходящите ЛПС, необходими за работата, извършена този

ден. Целият персонал в работната зона трябва да носи подходящо

предпазно облекло - то е със светлоотразяваща флуоресценция с 

ивици с по-високо качество на рефлектор, които дават оптимално

разпознаване и по време на нощни условия (EN 471).
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Работната зона (зоната на изпълнение на строително-монтажни

работи) трябва да се състои от зона за предупреждение с

предупредителни знаци, предупреждаващи шофьорите за

предстоящи промени в условията на движение, зона за преход,

използваща устройства за контрол на движението за затваряне на

ленти и промени в модела на движение, буферна зона, работната

зона и зона за прекратяване, която позволява трафикът да се

върне към нормалното движение и знак, указващ, че работната

зона е приключила.

* Примерът е от Австралия

В нормативната база на Република България буферната зона не е

задължителна.

Съгласно доклад на ЕК пътната работна зона се определя като

частта от пътното съоръжение, обхваната от строителни работи,

които се извършват в близост до или над него.

За всеки поток от трафик, засегнат от пътните работи, могат

да бъдат определени следните допълнителни отделни зони или

компоненти по протежение на пътната работна зона:

предварителна зона за предупреждение

зона за преход

зона за край
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Според доклада, бъдещите насоки в мерките за

безопасност следва да се съсредоточат основно върху

общоевропейските въпроси, свързани със стандартизацията,

тъй като това е най-слабата точка в тази област. Дори ако

насоките са определени по най-добрия начин, големият брой

възможни видове работни зони и системи за насочване на

движението означава, че лицето, отговорно за безопасността на

дадена работна зона, трябва да бъде подготвено да мисли за

индивидуалния проблем и да бъде готово да предостави това,

което е оптимално необходимо за водачите и другите пътници.

Очевидно насърчаването на мерки, за да се гарантира, че

съответните изпълнители разбират аспектите на безопасността

и се чувстват отговорни за тях, е важна задача във връзка с

работните зони по автомагистрали и други пътища.

Регламенти, насоки, стандарти и препоръки могат да

бъдат намерени практически във всички страни относно

подготовката и експлоатацията на работни зони по пътища и

магистрали. Те дават основна или подробна информация за

проектирането и създаването на такива работни зони в

съответствие с принципите на потока на движението. В

повечето страни тези набори от регламенти се основават на

няколко десетилетия на развитие и опит. Като цяло целите на

регламентите, насоките и т.н. дават минимално необходимата

сигнализация на пътна работна зона, за да се информират,

дават път и насочват участниците в движението през

работната зона. В насоките на Германия (източник: Bast),

например, е заявено, че това следва да се прави със строгост,

съгласуваност и яснота:
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строгост: подборът на мерки следва да бъде такъв, че 

най-добре да се обслужва безопасността на 

участниците в движението по пътищата и на 

работниците в пътното движение;

съгласуваност: сигнализацията не винаги може да бъде 

една и съща за всяка работна зона; тя трябва да бъде 

адаптирана преди пътната работа да започне към 

местната ситуация. Планирането на концепцията, 

изпълнението и адаптирането следва да се подготвят 

систематично и съгласувано преди извършването на 

строителни работи;

яснота: насочването на участниците в движението и 

подпомагането им да променят и адаптират постепенно 

поведението си към ситуацията изискват някои лесни за 

четене и надеждни знаци. Сигнализацията никога не бива 

да дава грешна или неадаптирана информация. 

Строгостта, съгласуваността и яснотата могат да се наричат 

принципи на безопасност. Принципите за безопасност 

следва да могат да обхващат всички етапи от пътната 

работа, т.е. проектиране и подготовка, възлагане на 

отговорност, изпълнение, извършване, оценка и последващи 

действия. 

Други примери за общи принципи на безопасност, които

могат да бъдат назовани, са:

• видимост на работните зони за участниците в пътното движение;

• уеднаквяване на формата и оформлението на работната зона;

• оптимална последователност от мерки (пътни знаци и устройства) 

в работните зони;

• разбираемост на работната зона (мерки) за участниците в 

пътното движение;
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В Република България всички устройства за контрол на

движението, независимо дали става въпрос за конуси, прегради

или знаци, трябва да отговарят на НАРЕДБА № 3 ОТ 16

АВГУСТ 2010 Г. ЗА ВРЕМЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ И

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ

НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПЪТИЩАТА

И УЛИЦИТЕ, издадена от министъра на регионалното

развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.74 от 21 септември

2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 май 2015 г.

Наредбата за временна организация и безопасността на

движението при извършване на СМР е систематична, пълна

и недвусмислена. Представени са многобройни примерни

схеми, като систематизирано са обхванати различните

случаи. Разбира се, не може да се обхване всеки възможен

вариант, затова схемите са ориентировъчни. Опитният

проектант преценява, къде точно и как ще разположи

необходимите пътни знаци, маркировка и/или светофарни

уредби, в зависимост от конкретната ситуация. Преди

изготвянето на конкретния проект за временна организация

на движението, проектантът следва да събере колкото е

възможно повече информация (напр. подробно описание на

участъка от пътя, обхват на планираната работна зона,

актуални пътни знаци и устройства в този участък от пътя,

евентуално предполагаемо отклоняване и неговата дължина

и посока, и условно подреждане на фазите на светофарите).

При разработването на мерките за работната зона трябва да

се следват възможните етапи на дейностите, възможните

комбинации, видове и продължителност. В населените места,

в случай на частично или пълно затваряне на улица, е

необходимо да се обмисли осигуряването на велосипедистите

и пешеходците. В случай на строителни работи на пешеходни

пътеки или на велосипедни трасета е необходимо да се

осигури алтернативен и безопасен начин за транспортиране

на тези уязвими участници в движението.
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С Наредбата се определят условията и редът за създаване

на временна организация и безопасност на движението при

извършване на строителни и монтажни работи по пътища и

улици, видът и начинът на поставяне на пътна маркировка,

пътни знаци, пътни светофари и други средства за

сигнализация. Наредбата се прилага и за сигнализиране на

препятствия в обхвата на пътя или улицата, възникнали в

резултат на аварии и пътнотранспортни произшествия.

Временната сигнализация се поставя непосредствено преди

започване на СМР или след установяване на препятствие в

пътен или уличен участък и се премахва след приключване на

СМР или след отстраняване на препятствието.

Възложителят на СМР е отговорен за изработването и

съгласуването на проекта за ВОБД. Собственикът на пътя

(улицата) или администрацията, управляваща пътя (улицата),

отговаря за сигнализирането на препятствия в обхвата на пътя

(улицата), възникнали в резултат на аварии, както и за

премахването на сигнализацията след отстраняване на

препятствието.
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В зависимост от продължителността и вида им СМР са:

Лицата, които извършват СМР в обхвата на пътя или улицата,

трябва да носят отличителен знак (С12) "Облекло с ярък цвят и

светлоотразителни ленти".

Пътната маркировка за въвеждане на временна организация и

безопасност на движението отговаря на изискванията на Наредба №

2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (ДВ,

бр. 13 от 2001 г.). Пътните знаци за въвеждане на ВОБД отговарят

на изискванията на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на

пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.). Светлинните

сигнали, подавани от преносимите светофарни уредби, са с червен,

жълт и зелен цвят и отговарят на изискванията на Наредба № 17 от

2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни

сигнали (обн., ДВ, бр. 72 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.).

•при които времетраенето от започването
до окончателното им завършване е в 
границите на две денонощия;

краткотрайни

•при които времетраенето от започването
до окончателното им завършване е повече
от две денонощия;

дълготрайни

•при които се извършват неотложни работи
вследствие на внезапна авария в обхвата
на пътното платно;

аварийни

•които се извършват през светлата част на
денонощието в движение с ниска скорост
и честа смяна на работното място.

подвижни
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Другите средства за сигнализиране при въвеждане на ВОБД са:

конуси (С2), бариера (С3.1), въже с червени флагчета или с червени

светлоотразителни елементи (С3.2), лента, ярко оцветена или с

успоредни бели и червени ивици (С3.3), ограничителна табела (С4),

светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина (С16),

затваряща табела със или без светещи елементи (С19), табели с

променящо се съдържание (С24) и др. съгл. Чл.11, ал.1.

В зависимост от местоположението на СМР върху пътното

платно и интензивността на движението на пътя или улицата

временно движението се организира по един от следните начини:

1. запазване на броя и широчината на пътните ленти;

2. запазване на броя на пътните ленти, като се намалява тяхната

широчина;

3. намаляване на броя на пътните ленти;

4. отбиване на пътното движение по обходен маршрут;
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Сигнализацията на СМР в обхвата на пътя или

улицата трябва да е ясно видима и разбираема от

участниците в движението по всяко време на

денонощието и при всякакви метеорологични условия, и 

да дава навременна и достатъчна информация за

изменените пътни условия.

Временната сигнализация се поставя преди

участъка, в който се извършват СМР, на разстояние, 

осигуряващо достатъчно време на участниците в 

движението да се съобразят с изменените пътни условия

и да извършат предписаните маневри за безопасно

преминаване.



При сигнализирането на работен участък на автомагистрала

пътните знаци се дублират отляво на платното за движение върху

средната разделителна ивица.

Краткотрайните работи, при които времетраенето от

започването до окончателното им завършване е в границите на две

денонощия, се сигнализират съгласно постановките в Членове 54 до 

64 (Приложения  6 до 33). За автомагистралите при всички случаи 

ремонтните работи се сигнализират със затваряща табела С19 с 

мигаща стрелка. Работния участък и буферните зони се ограничават 

и сигнализират с конуси.

Когато се въвежда ВОБД при условията на ал. 1, т. 2, 

широчината на пътните ленти не трябва да е по-малка от:

1. за улици и пътища - 2,75 m;

2. за автомагистрали - 3 m за товарни моторни превозни средства и 2,5 

m за леки моторни превозни средства.

Допустимата максимална скорост на движение се ограничава, в 

зависимост от конкретните условия. Площите, върху които се

извършват СМР, в обхвата на улиците трябва да са осветени през

нощта.
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Дълготрайните СМР се 

обозначават в зависимост от това 

дали се извършват със или без 

отбиване на движението. 

Без отбиване на 

движението се извършват 

съгласно примерни схеми 

(Приложения от 34 до 57 вкл.)  в

чл.65 до 72. Систематизирани са 

изискванията на Наредбата за 

автомагистрали, пътища извън 

населени места и улици. 

За автомагистрали при 

затваряне на една или повече 

ленти за движение се полага 

временна маркировка съгл. чл. 8 

и чл.34 и Приложения 34-39. 

При дължина на работния 

участък по-голяма от 2км. 

знакът за ограничение на 

скоростта се повтаря на всеки 

километър. Първите знаци, 

предупреждаващи за промяната 

в условията на движение се 

поставят на 2км. преди началото 

на зоната за преход, като се 

поставя и табела, указваща 

разстоянието до опасността. 

Намалението на скоростта е 

тристепенно. Знаците 

задължително се дублират в 

средната разделителна ивица.

В случаите, когато СМР са на 

лентите за движение 

задължително предварително 

се сигнализира за 

предстоящото стеснение на 

участъка, обозначава се 

начинът на пристрояване и се 

ограничава скоростта 

постепенно. Особено опасни са 

случаите на извършване на 

СМР в лентата за 

изпреварване на 

автомагистралите. През 

20км/ч се намалява скоростта, 

като знаците се дублират 

вдясно по посоката на 

движение и в разделителната 

ивица. 

Използването на светлинни

източници (С16) е 

задължително при

краткотрайни работи, 

продължаващи в тъмната

част на денонощието. 

В приложенията към 

Наредбата са представени и 

примерни схеми за 

краткотрайни ремонтни 

работи на улици и пътища, в 

зависимост от броя платна и 

ленти за движение. 

13
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За пътища извън населените места изискванията към

временната организация на движение са представени в чл. 67

до 69 и Приложения 40-47. Когато СМР се извършват върху

една от пътните ленти и работният участък е с дължина по-

голяма от 50 m., движението се регулира с преносима

светофарна уредба или от регулировчици с предупредителни

флагове (С18) или стоп палки (С25). Минималното разстояние

за осъществявнае на двупосочно движение е 5.50м. (2 ленти по

2,75м. мин). При дължина на работния участък, по-голяма от

300м. пътните знаци за ограничение на скоростта (и др.) се

повтарят на всеки 300м. Ограничителни табели С4.4 надлъжно

на оста на пътя се поставят на разстояние не по-голямо от 10м.,

съгласно чл. 45, ал.5.

За улици указанията към временната организация на

движение са представени в чл. 70 до 72 и Приложения 48-57.

15
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Когато работният участък е разположен върху цялата широчина

на тротоара, пешеходното движение се пренасочва върху отсрещния

тротоар. Когато не съществува такава възможност пешеходното

движение се провежда по временно устроена пешеходна пътека върху

част от платното за движение, отделена от него с предпазна

пешеходна ограда.
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Това са случаите на булеварди с две или повече ленти за

движение в посока, при които пресичането се осъществява само

посредством подлези или светофарно регулиране. Най-добре е

предпазната ограда да се изпълни с разделители на движението

тип “стена“ – С23а или С23б.
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Дълготрайните СМР на улица със средна разделителна ивица се

сигнализират, като сигнализацията с пътни знаци се дублира в

средната разделителна ивица.

Когато СМР се извършват върху една от пътните ленти и

работният участък е с дължина, по-голяма от 50m. движението се

регулира с преносима светофарна уредба или от регулировчици с

предупредителни флагове (С18) или стоп палки (С25).

Временна организация и безопасност на движението при

дълготрайни СМР с отбиване на движението се изпълняват

съгласно примерни схеми (Приложения от 58 до 74 вкл). В чл. 73

до 75.

За автомагистрали се полага временна маркировка съгл.

Приложения 58 – 70. Разстоянието, надлъжно оградено с

ограничителни табели (С4) за отбиване на движението, се

увеличава със 100m при автомагистрали с две платна за

движение от по три пътни ленти (2x 3).

За пътища извън населените места указанията към

временната организация на движение са представени в

Приложения 71 и 72. Отбиването на пътното движение при

изпълнение на дълготрайни СМР, които заемат изцяло

широчината на платното за движение на пътища извън

границите на населени места, се сигнализира когато пътното

движение се отбива по временен обходен път или когато пътното

движение се отбива по обходни пътища от съществуващата пътна

мрежа. Сигнализацията се допълва с пътни знаци от група "Ж" за

указване на далечни и близки цели.

17

Пътен знак Ж7 "Указателна стрелка“

се поставя на мястото на отклонението и на

всяко следващо кръстовище по обходния

маршрут до достигане на първоначалния

път.
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За улици важат Приложения 73 и 74.
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Органите, съгласували ВОБД, издават заповед за

въвеждане и поддържане на ВОБД, с която се указват

временният режим на движение, срокът на действие на ВОБД и

съставът на комисията за приемането на временната

организация и за нейното премахване.

По един екземпляр от съгласувания работен проект за

ВОБД и от заповедите по ал. 1 и 2 се съхранява на обекта и при

необходимост се предоставя на контролните органи.

При осъществяване на контрола на ВОБД независимо от

неговия вид се проверява съответствието между проекта за

ВОБД и въведената временна организация на движението,

което включва:

19

➢ вид и технически характеристики на

сигнализацията с пътни знаци, 

маркировка, светофари и други средства

за сигнализиране на работния участък;

➢ разположение на монтираната

сигнализация за ВОБД (отстояния и 

дължини);

➢ степен на визуализация съобразно класа

на пътя, чийто обхват се използва;

➢ видимост на сигнализацията, 

включително и нейното осветяване извън

светлата част на денонощието, в 

условията на сумрак, тъмнина и мъгла;

➢ освобождаване от препятствия на

предвидената с проекта за ВОБД 

широчина от пътя за движение на пътни

превозни средства;



Упълномощените представители на контролните органи

имат следните права:

1. да вписват установените нередности и пропуски при

изпълнението на проекта за ВОБД, както и предписанията за

тяхното отстраняване в заповедната книга на строежа, като

изготвят предписания за тяхното отстраняване; предписанията

имат задължителен характер;

2. да изискват от изпълнителя на СМР спазване на

предписанията съобразно дадените срокове и отново да

извършват проверка;

3. да налагат санкции в случаите, предвидени в ЗП и ЗДвП.

Отстраняването на констатираните недостатъци на ВОБД се

извършва изцяло за сметка на изпълнителя на СМР.

20



Пътят, като работно място, следва да бъде класиран наравно с

другите (обикновени) работни места по отношение на безопасността

за всички участници в движението и работната среда за всички

категории работници. Пътните работи са специални работни места

от гледна точка на това, че засягат трета страна – участниците в

движението.

21

Използванa чужда литература:

1. Техническо ръководство за организиране на движението при 

работните зони върху пътищата в Австралия;

2. Доклад относно безопасността на пътната работна зона и 

практически наръчник „Авангардни изследвания на 

стандартите за безопасност на пътната работна зона в Европа“, 

Договор № RO-96-SC.401 с ЕК;
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Временни ограничителни системи за пътища

Безопасността на движението е съвкупност от множество

компоненти, свързани с дейността на редица държавни, обществени

и други органи и структури. Част от тях имат задачата да осигурят

оптимална организация на движението (ОД) по пътищата и

улиците. Чрез подходящо проектирана и изпълнена ОД се цели

обезпечаване на по-голяма безопасност за участниците в

движението. Избраните начини за канализиране на автомобилните

и пешеходни потоци трябва да допринасят за бързината,

икономичността и удобството на транспорта. За тази цел

пропускателната способност на изградената пътна мрежа следва да

се използва ефективно, като водачите, пешеходците и пътниците

получават пълна и точна информация относно възможностите за

придвижване при конкретната пътнотранспортна обстановка.

Чрез организацията на движението, транспортните и пешеходните

потоци се разделят и разпределят по вид, място и време, канализират се

по предназначение чрез указателна сигнализация, регламентира се

достъпът на превозни средства и пешеходци до обекти и центрове,

урежда се режимът за паркиране на пътните превозни средства.
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Според продължителността на периода, за който се прилага, ОД 

по пътищата и улиците може да се раздели на постоянна и временна, 

а временната от своя страна на краткотрайна и дълготрайна. 

Временната организация и безопасност на движението (ВОБД),

която се въвежда при извършване на строителни и ремонтни работи

при строителството на нови и/или ремонт на съществуващи пътища,

както и при възникване на аварии на наличната техническа

инфраструктура. ВОБД се изпълняват основно според регламентите на

„Наредба №3 от 16.08.2010г. за временна организация и безопасността

на движението при извършване на строителни и монтажни работи по

пътищата и улиците“, с последно изменение и допълнение,

публикувано в ДВ. Бр.37 на 12 май 2015г. Временните организации

допринасят за обезопасяване на движението по време на строителни,

ремонтни и аварийни работи. Сигнализирането на настъпилите

промени за движението има временен характер и се прави

непосредствено преди започване на строителните или ремонтните

работи, или след установяване на авария. Сигнализацията в

изброените по-горе случаи изпълнява информационна, указателна и

въвеждаща функция. Сигнализацията се отстранява след приключване

на предприетите дейности.



За въвеждане на ВОБД при извършване на СМР в обхвата на пътя или

улицата се използват самостоятелно или съчетани помежду си пътна

маркировка, пътни знаци, пътни светофари и други средства за

сигнализиране. Използваните пътна маркировка, пътни знаци и пътни

светофари следва да отговарят на специални изисквания, отнасящи се

до тяхното оформление, предназначение и подвижност. Други средства

за сигнализиране при въвеждане на ВОБД съгласно „Наредба №3 за

временна организация и безопасността на движението при извършване

на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците“ са:
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Конуси (С2)
Бариера (С3.1)

Въже с червени флагчета или с 

червени светлоотразителни

елементи (С3.2)

Лента, ярко оцветена или с 

успоредни бели и червени 

ивици (С3.3)

Ограничителна табела (С4)

Табели с 

направляващи 

стрелки (С6) и 

направляваща 

стрелка (С7);

Светлоотразителен

кабар (С15)

Облекло с ярък цвят и 

светлоотразителни

ленти (С12)

Светлинен 

източник, подаващ 

мигаща жълта 

светлина (С16)

Трисекционен 

пътен светофар 

(С17)



Направляваща 

бягаща светлина (С20)

Гъвкави ограничители (С21)

Разделители на движението (С22)
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Затваряща табела със или 

без светещи елементи (С19)

Предупредителен флаг (С18)

Светлоотразителна стоп-

палка (С25)

Разделители на 

движението тип „стена” 

(С23)

Табели с променящо се 

съдържание (С24)



➢ Зона за предупреждение –

Тази зона има за цел да 

информира участниците в 

пътното движение за 

особеностите и опасностите, 

възникнали в пътния 

(уличния) участък и за 

изменените пътни условия; 

Съвременните технологии, в 

които инвестират страните с 

висока пътна безопасност, са 

така наречените 

„Интелигентни работни 

зони“, които използват знаци 

с променливи съобщения, 

сензори и информационни 

пътни станции (Highway 

advisory Radio - HAR), за да 

предупредят участниците в 

движението много преди 

достигане на участъка със 

СМР. Това позволява на 

водачите на МПС да поемат 

алтернативни маршрути, ако 

трафикът е много засилен. 26

Участъкът за въвеждане на ВОБД се състои от 4 зони:



➢ Преходна зона – Целта на 

тази зона е физически да 

отклони трафика от 

обичайния му път. В тази зона 

не трябва да се извършват 

СМР. Основната 

сигнализация в България за 

въвеждане на ВОБД за 

работен участък, започваща от 

преходната зона, е: Конуси 

(С2) и Ограничителни табели 

(С4), както и Затваряща 

табела със или без светещи 

елементи (С19), която да 

указва започване на участък 

със СМР. Държавите с най-

малко жертви на пътя 

използват съвременни 

положителни методи, които да 

допринесат за 

предотвратяването и 

намаляването на човешките 

трагедии, а именно един от 

тях е : АТЕНЮАТОРИ ЗА 

КАМИОНИ /ТМА/, или т.нар. 

подвижни буфери. 27

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. 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. 



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. 

Апелираме и ние в България да включим тези 

устройства към „Наредба №3 за временна 

организация и безопасност на движението при 

извършване на строителни и монтажни работи 

по пътищата и улиците“ с цел както 

повишаване на безопасността на работещите 

по пътищата, особено на високоскоростните 

пътища – автомагистралите и скоростните 

пътища, така и на участниците в движението.

28



„Юпитер Холдинг “ АД е 

ексклузивен представител на 

американската компания 

Trinity Highway и предлага на 

българския пазар атенюатори 

за камиони, които отговарят на 

СД CEN/TS 16786:2018

„Ограничителни системи за 

пътища. Атенюатори за 

камиони. Класове на 

експлоатационни показатели, 

критерии за приемане при 

изпитване на удар и методи за 

изпитване“.

„Юпитер Холдинг “ АД използва 

TMA при извършване на СМР 

основно на автомагистрали и 

скоростни пътища, защото сме 

загрижени за нашите 

служители и искаме да им 

осигурим необходимата 

безопасност на пътя. Не на 

последно място като фирма, 

пряко свързана с осигуряване 

на безопасност по пътищата, се 

считаме за отговорни към 

обществото и искаме да дадем 

своя принос за опазване живота 

и здравето както на 

участниците в пътното 

движение, така и на хората, 

намиращи се в крайпътното 

пространство.

29

Част от материалите, 

използвани в този брой, 

отнасящи се ТМА, са 

предоставени от нашия 

партньор Trinity Highway.



➢ Активна зона – съставена е от 

буферна зона, която осигурява 

границата между пътното 

движение и работещите в 

участъка със СМР и работна 

зона, в която реално се 

извършват ремонтните 

дейности. Това е зоната, в 

която има най-голям риск за 

живота и здравето на 

работещите, които изпълняват 

своите служебни задължения, 

тъй като те работят именно в 

това пространство. За това е 

необходимо да се използват 

средства, които ефективно да 

осигурят защита, както за 

работещите на пътя, така и за 

участниците в движението, ако 

по някаква причина допуснат 

грешка. Един от най-добрите 

методи за обезопасяване на 

активната зона е използването 

на Разделители на движението 

тип „стена” (С23).
30
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В „Наредба №3 за временна организация и 

безопасност на движението при извършване на 

строителни и монтажни работи по пътищата и 

улиците“ е записано къде точно се използват този 

тип сигнализационни средства, а именно:

„Чл. 26. (1) Разделителите за движение тип 

„стена“ (С23) се използват за ограничаване и 

разделяне на пътни ленти в зони със СМР или за 

отделяне на противоположни посоки на движение. 

Те са с височина не по-малка от 500 mm.

(2) Разделителите на движението тип 

„стена”, изработени от пластмаса (С23а), се 

използват при улици. Надлъжно по тях на 

височина над 300 mm има жълто 

светлоотразително фолио с височина 50 mm.

(3) Разделителите на движението тип 

„стена” от горещопоцинкована стомана (С23б) се 

използват при извършване на СМР по пътища. Те 

са със светлоотразителни елементи, монтирани в 

долната и горната им част през 1,5 m, а върху 

горния им край е монтирана през 20 m 

ограничителна табела С4.1 или С4.2“
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Разделителите на движението тип „стена” от 

горещо поцинкована стомана (С23б) или така 

наречените съгласно БДС EN 1317 –

временни ограничителни системи за пътища 

са тествани съгласно БДС EN 1317-2 и 

отговарят на изискванията за оценяване на 

съответствието на ограничителни системи за 

превозни средства съгласно БДС EN 1317-5. 
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Временните ограничителни системи са преминали 

първоначални изпитвания съгласно БДС EN 1317 и имат 

степен на задържане: Т1, Т2 или Т3:

➢ Със степен на задържане Т1 – лек автомобил с маса 1300кг 

при скорост на удара 80 км/ч при ъгъл на удара 8о

➢ Със степен на задържане Т2 – лек автомобил с маса 1300кг 

при скорост на удара 80 км/ч при ъгъл на удара 15о

➢ Със степен на задържане Т3 – товарен автомобил без 

ремарке с маса 10 000 кг при скорост на удара 70км/ч и ъгъл 

на удара 8о

Временните ограничителни системи намират широко 

приложение в Европа за ограничаване на пътни ленти и зони, 

при които се извършват СМР, както и за отделяне на 

противоположни посоки на движение при ремонтни дейности 

или при настъпване на ПТП. А защо да не започнем и ние в 

България да ги използваме?!
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„Юпитер Холдинг “ АД е представител за България на немската фирма 

Peter Berghaus GmbH, която произвежда временни ограничителни 

системи за пътища съгласно БДС EN 1317.

Предимствата на предлаганите продукти са:

➢ Конструкции, които осигуряват бърз и лесен монтаж;

➢ Конструкции, които не позволяват проникване на превозни 

средства или пешеходци в зоната на строителната площадка;

➢ Конструкции, които не се закрепват към пътната настилка и по 

този начин не я нарушават; Стойките на системите са върху 

гумена основа, което предпазва пътната настилка;

➢ Светлоотразители, монтирани в специална защитена вдлъбната 

зона;

➢ Отвор за оттичане на дъждовна вода под самата конструкция, 

което предпазва системите от поява на аквапланинг или 

натрупване на мръсотия пред защитното съоръжение;

➢ Някои системи имат специален KLB елемент, който позволява на 

системата да се наклони хоризонтално;

➢ Широка гама от преходни елементи между различните видове 

временни ограничителни системи;

➢ Наличие на елементи за дилатационни фуги;

➢ Широка гама от ремонтни елементи за бърза реконструкция след 

злополука;



Временните ограничителни системи, които предлагаме, са представени 

в продуктовите таблици по-долу:
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Както постоянните ограничителни системи изискват елементи за 

начало и край, така и тук има няколко решения. 

Буферите срещу челен удар, гарантиращи най-висока степен на 

безопасност, отговарят на БДС EN 1317-3 и на всички съвременни 

техники за намаляване на жертвите и пострадалите при възникване 

на ПТП. 

„Юпитер Холдинг“ АД предлага два вида мобилни буфери на пазара:

➢ „Мобилен“ буфер срещу челен удар, неотклоняващ (NR) за 80км/ч

➢ „Мобилен“ буфер срещу челен удар, неотклоняващ (NR) за 110км/ч
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Други интересни продукти на компанията са Временни

ограничителни системи с опция за бърз достъп при спешни

случаи. Необходими са само няколко прости действия, за да се

освободят част от елементите и да се осигури достъпа на

специализираните превозни средства – линейка, пожарна,

полиция и т.н. В специални случаи тези системи могат да се

използват и за пренасочване на автомобилния трафик с цел

отклоняване през аварийното отваряне на системите.



39

Временни ограничителни системи за 

пътища:
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Временни ограничителни системи за 

пътища:
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Към момента временните ограничителни системи за 

пътища съгласно БДС EN 1317 нямат широко приложение 

в България, което според нас е необходимо да се промени.

Убедени сме, че ако се прилагат и в нашата страна, всички 

решения, които Ви показахме, ще допринесат за 

намаляване на последствията от ПТП и ще помогнат да 

осигурим безопасността както на нашите служители, които 

изпълняват своите служебни задължения на пътя, така и 

на участниците в движението, които биха допуснали 

грешка. Апелираме всички - проектанти, специалисти в 

областта и надзорни органи, да използват при въвеждане 

на ВОБД, временните ограничителни системи съгласно 

БДС EN 1317, за да докажем, че заедно можем да 

постигнем Визия нула загинали и тежко ранени.

Част от материалите, използвани в 

този брой, отнасящи се за временни 

ограничителни системи за пътища, са 

предоставени от нашия партньор 

Peter Berghaus GmbH.



➢ Крайна зона – Зоната, след 

която ремонтният участък 

приключва и трафикът 

възобновява нормалните си 

пътни условия за движение. В 

тази зона също има странично 

буферно пространство преди 

да започне скосяването и 

трафикът да се върне в цялото 

платно за движение. 
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За осигуряване на ефективна защита 

както на работещите на пътя, така и на 

участниците в движението при 

въвеждане на временна организация и 

безопасност на движението (ВОБД) при 

извършване на строителни и ремонтни 

работи при строителството на нови 

и/или ремонт на съществуващи пътища 

и елементи на пътната инфраструктура, 

както и при възникване на аварии на 

наличната техническа инфраструктура, 

е от изключително значение да 

подобрим методите за обезопасяването 

на тези участъци. Въвеждането на 

положителни европейки и световни 

практики с доказана ефективност 

трябва да е приоритет.
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Заедно можем да спасим много 

човешки животи, защото 

и е време да започнем СЕГА да я 

използваме пълноценно.

➢ Атенюатори за камиони /ТМА/

съгласно СД CEN/TS 16786:2018;

➢ Временни ограничителни 

системи съгласно БДС EN 1317;

➢ Мобилни буфери към временните 

ограничителни системи;

ЗНАНИЕТО 

+ 

БЛАГОРАЗУМИЕТО

= 
МЪДРОСТ 

Брой на загиналите и 

ранените в работната зона в 

Република България:

Период

Общ брой

пострадали 

работници на пътя

за последните

10 години

Загинали Ранени

2011г. 0 12

2012г. 1 15

2013г. 1 7

2014г. 1 10

2015г. 1 6

2016г. 5 7

2017г. 1 9

2018г. 1 8

2019г. 3 12

2020г. 2 14

Общо: 16 100
*Данни от официалния сайт на 

Министерство на вътрешните работи
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Пътната сигнализация е съставена от множество 

елементи, чиито предназначение е да подпомагат 

водачите като ги насочват и им помагат да стигнат 

невредими в края на своето пътуване. Всеки един от тях е 

важен сам по себе си и допринася за създаването на по-

безопасна пътна инфраструктура и по-комфортно, и 

безопасно пътуване. От най-голяма важност са:

➢ Вертикална маркировка;

➢ Хоризонтална маркировка;

➢ Ограничителни системи за пътища;

➢ Светофарни уредби и др.

В настоящия брой ще обърнем повече внимание на 

елемент от вертикалната пътна маркировка, а именно на 

светлоотразителите, които се причисляват към  

„неподвижно закрепени вертикални пътни знаци“ 

съгласно БДС EN 12899-1.
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Основното предназначение на неподвижно закрепените пътни 

знаци е информирането и направляването на участниците в 

движението по пътищата. Светлоотразителите, ползващи се за 

сигнализиране в България, са С14.1 и С14.2 съгласно Наредба № 18 oт 

23 юли 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци, последно 

изменена и допълнена на 15.05.2015г.

С14.1 имат трапецовидна форма, а С14.2 – правоъгълна форма. 

Светлоотразителите се 

използват за сигнализиране на 

пътни съоръжения, в т.ч. 

ограничителни системи за пътища, 

подпорни стени, стени на тунели, 

стълбове, устои на мостове и други, 

разположени в близост до платното 

за движение. 



Материалът за основата е поцинкована или алуминиева

ламарина, която трябва да съответства на изискванията на

приложимите части на БДС EN 10025 или еквивалент, с

минимална дебелина 1мм. Върху основата на знака се

апликира изображението от светлоотразителното фолио. В

зависимост от коефициента на обратно отражение има

различни класове фолиа, но при C14.1 се използва клас II

високоинтензивно фолио RA2 или фолио с по-висок клас, с

вградени микропризми или вградени стъклени перли.
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Устойчивост на хоризонтални натоварвания 
(вятър) 

Временна деформация при огъване –
усукване, натоварване при снегопочистване, 
натоварване от концентрирани сили

Характеристики на видимост  - координати на 
цветност и коефициенти на яркост, 
коефициент на обратно отражение

Дълготрайност

Неподвижно закрепеният вертикален пътен знак, 

светлоотразител, е необходимо да притежава 

следните експлоатационни показатели:

1

2

3

4

47
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Светлоотразителите тип С14.1, монтирани върху ограничителни

системи за пътища, се поставят по дължината на съоръжението, така

че отдясно по посока на движението е светлоотразителят с червен

цвят, а отляво се поставя с бял цвят. Друга особеност е, че при

еднопосочно движение в платното за движение, светлоотазителите

отдясно и отляво са с червен цвят.



Необходимо е да се спазва и изискването за разстояние, на което

трябва да бъдат поставени светлоотразителите, съгласно

Приложение №20 от Наредба № 18 oт 23 юли 2001 г. за

сигнализация на пътищата с пътни знаци, последно изменена и

допълнена на 15.05.2015г. Разстоянието между светлоотразителите

С14 в прав участък е 12,00m, а в хоризонтална крива е в зависимост

от нейния радиус – съгласно приложената таблица:

ЦЖ

Радиус на 

хоризонталната крива 

/м/

Разстояние

между 

светлоотразителите 

С14

/ м /

≤80 2

80 - 100 4

100 - 200 6

200 - 300 8

300 - 400 10

≥400 12 49



Монтажът им става с помощта на болт и гайка, с които се 

закрепват към ограничителната система през 

предварително разпробит отвор. Квалифицираният екип 

на „Юпитер Холдинг“ АД е добре запознат с 

правилата, отстоянията и спецификите за монтаж на 

светлоотразителите. При проектирането и изработката  

на шина - един от основните елементи на ограничителните 

системи за пътища, конструкторите ни са взели предвид 

необходимостта от отвор за светлоотразител. Този отвор е 

предварително заложен при програмирането и настройките 

на машината за производство.

По този начин при поцинковането се получава 100% покритие на 

изделието, което му осигурява най-добра антикорозионна защита и 
дълъг експлоатационен живот.
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При двувълновите шини

се поставя по един светлоотразилител

между вълните на шината.

Монтажът на C14.1 върху

тривълновите шини е един над друг

в две хоризонтални равнини.



За да изпълняват фукциите си както трябва, от не по-малко 

значение е и последващата поддръжка на светлоотразителите. При 

повърхностно замърсяване и неподдържане, те губят своята 

рефлекторна способност. Освен начина им на монтаж и правилно 

заложените характеристики, е много важно да се запазят 

експлоатационните характеристики - координати на цветност, 

коефициент на яркост, както и коефициент на обратно отражение 

за максимално дълго време.  Амортизацията на детайла е 

нормална, но при регулярно и своевременно почистване, ще се 

удължи експлоатационният му живот и заедно с това неговата 

ефективност.

Светлоотразителите, монтирани на ограничителните системи 

за пътища са изключително важни през тъмната част на 

денонощието или при намалена видимост. Те направляват 

водачите на МПС и им създават усещане за сигурност на пътя. На 

снимките може да се види разликата между участък с наличие на 

светлоотразители и участък без такива. 
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Обикновено поддръжката на главния елемент на

ограничителната система – шината, включва регулярно

почистване и подмяна след определен период от време. В

този брой ще обърнем малко повече внимание на

почистването/измиването на ограничителните системи.
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Защо е от съществено значение

поддържането на

ограничителните системи за път и

техните елементи?

Тенденцията за съсредоточаване на населението в големите градове 
води до нарастване броя на автомобилите, засилен трафик и 
допълнително замърсяване на вече предостатъчно наситения с 
фини прахови частици въздух. Всичко това се отразява и на 
ограничителните системи за пътища и монтираните върху тях 
светлоотразители. 



За да бъде чист градът, едно от задължителните неща е 
по-честото миене на улиците, както и измиването на 
ограничителните системи, вложени по артериите на 
града. Чрез това ефективно се намаляват  вредните 
емисии на фини прахови частици във въздуха. По същия 
начин стои и ситуацията със замърсяването на пътищата 
от Републиканската пътна мрежа. 

За по-ефективното функциониране на ограничителните системи

за безопасност е необходимо те да бъдат редовно почиствани и

измивани. За жалост тази дейност в България съществува само

на книга и практически не се извършва, тъй като не се отделят

никакви финансови средства. През годините въпросът

многократно е повдиган, но среща вечното и най-лесно

оправдание – „няма пари“. Замърсяването и натрупването на

кал, прах, луга, пясък и др. върху системите за безопасност е

най-интензивно след зимния период и снегопочистването. За

запазване качествата на ограничителната система е

изключително важно дейностите по нейното

почистване/измиване да бъдат редовно възлагани. 54
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Елементите от вертикалната сигнализация по пътищата са 
също жертва на замърсяване. Светлоотразителите, поставяни 
на ограничителните системи, както и пътните знаци губят 
своята рефлекторна способност и не могат да изпълняват 
предназначението си при повърхностно замърсяване и 
неподдържане. 

Обилната растителност в определени 
ситуации е причина и за цялостното 
скриване на светлоотразителите. 



Наличието на висока тревна растителност, както и дървесна

такава, в рамките на средната разделителна ивица и/или

съответно в банкета, освен създавайки проблем при скриване

на вертикалните пътни знаци, представлява значителна

опасност, като предпоставка за ограничена видимост.

Особено коварни са

участъците в

хоризонтални и

вертикални криви. 
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С извършването на дейности по поддържане на 
ограничителните системи се удължава и срока на 
експлоатационната им годност. 

Въпреки положените усилия при производството и монтажа, за 

да изпълняват своето предназначение качествено в по-дълъг 

период от време, е необходимо ограничителните системи да 

бъдат регулярно поддържани/измивани. Негативните влияния, 

предизвикани от климата, атмосферните условия, солта и 

препаратите, които се използват при зимно поддържане, са 

причина за намаляване на антикорозионната защита и 

съответно на експлоатационната годност на ограничителните 

системи и светлоотразителите.

Ограничителните системи по републиканската пътна 

мрежа и пътните артерии в градовете трябва да бъдат 

поддържани/измивани поне два пъти годишно - един 

път през пролетния и един път през есенния сезон.

Освен че предпазват, поставените ограничителни системи 

насочват по-добре водача на превозното средство, което прави 

пътуването комфортно и безопасно. След определен период от 

време, поради замърсяването, ограничителните системи и 

светлоотразитлите губят своите светлоотразителни качества. 

Пример, който всеки един от нас може да види това, е участъкът 

на АМ „Тракия“ от км 156 до км 168, който бе ремонтиран през 

2020 година и ремонтът от км 168 до км 208, който приключи 

преди няколко дни. Разликата, при изминал само един зимен 

сезон, е осезаема. Подобни примери можем да видим по пътната 

мрежа в цялата страна.
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След зимния сезон е необходимо да бъдат премахнати всички 

натрупвания от разпръсканите минерални материали като 

пясък, сол и луга, както и от химическите вещества, използвани 

при зимното поддържане. За съжаление солта и лугата увреждат 

покритието на огрничителните системи и така се ускоряват 

корозионните процеси, които влият на дълготрайността им.
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Какви са начините за 
поддържане/почистване на 
ограничителните системи и на 
светлоотразителите?

Поради високата интензивност на труда и ниската му 

ефективност при ръчно почистване, което представлява и 

заплаха за безопасноста на обслужващите работници, се 

използват специализирани машини, с които почистването 

се осъщяствява доста по-бързо и ефективно. Използват се 

машини със специално оборудване.

Ръчно 

почистване 
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Специализираната техника, която се използва за текущо

поддържане на пътната инфраструктура, е проектирана с

възможност за поставяне на различно допълнително оборудване.

По този начин тя може да бъде използвана за почистването на

ограничителните системи през всеки един сезон от годината.

Предна косачка 

Цистерна за вода 

Двойна четка за миене 

Предна глава 

Различната техника разполага с подбор от аксесоари, които се

поставят и използват в зависимост от необходимостта. Част от това

оборудване са:
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За почистването на стълбове, пътни 

знаци, прегради и други, върху 

машините се поставя специална предна 

глава.
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С помощта на смяна на 

предната глава и 

прикрепена цистерна, 

машините стават 

подходящи за  миене на 

тунели, шини и пътни 

знаци. 

Пътните тунели също 

имат необходимост от 

поддръжка с цел 

сигурност и комфорт при 

пътуване.
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Друг накрайник, който е за поддръжката през 

летния сезон, е предна глава с косачка, която се 

използва за рязане на храсти и клони, които пречат 

на пътуването и видимостта по пътищата.



Едно от най-важните неща при инфраструктурното развитие е

дългият период на експолоатация. За да се постигне това е важно да

се залага на качество и професионализъм, но и на навременна

подмяна на вече амортизирани елементи, както и на тяхната

поддръжка. Съществуват съвременни решения, които предлагат

оптимален баланс между производителност, поддръжка, инвестиции

и активен период на експлоатация.
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Пътната безопасност се изразява не само в инвестирането в нови 

решения, а и в грижата и поддържането на вече приложените 

такива. 

Като водеща фирма в сектора, ние можем да предложим както

производството и монтажа на нови ограничителни системи, така и

поддържане/измиване на вече поставените такива.
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Под мотото „Аз обичам 

природата“ и с 

помощта на 

професионалистите от 

Държавно ловно 

стопанство „ИЗВОРА” 

гр.Девин, на 15 май 

2021 г. служителите 

на „Юпитер Холдинг“ 

АД залесиха местност 

над красивия 

гр. Девин със 160 броя 

Бял бор (Pinus 

sylvestris). 

Залесяването беше 

изцяло съобразено с 

климатичните 

особености на района, 

почвените 

характеристики и 

естествената 

растителност.
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Предотвратяват 

появата на 

свлачища и 

наводнения

Подобряват 

качеството на въздуха, 

като премахват праха 

и замърсяването

Дом са на 

хиляди 

животински 

видове
Доказано се грижат 

за психическото ни 

здраве, 

редуцирайки 

нивата на стрес и 

депресия

Основен 

фактор за 

борба с 

глобалното 

затопляне

Намаляват 

скоростта 

на вятъра

Защо е важно да се грижим за 

гората?
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Всички знаем, че горите са 

„белите дробове“ на Земята!
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Нашата отговорна 

задача не се 

изчерпва само със 

засаждането на 

дръвчетата! 

Ние, екипът на 

„Юпитер Холдинг“ 

АД, ще положим и  

последващи грижи 

за тях, за да сме 

сигурни в 

оцеляването им.
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