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Ограничителните системи за пътни превозни средства са най –

важният елемент за пасивна безопасност на транспортната система. 

Те действат като еластична защитна зона, която в случай на сблъсък 

на превозно средство формира задържащи сили и насочва превозното 

средство обратно към линията на пътя. 

Съгласно БДС EN 1317 се различават 4 групи степени на задържане 

на ограничителните системи за пътища:

1. Задържане при удар под малък ъгъл – T1, T2 и Т3; използват 

се само за временни ограничителни системи;

2. Нормална способност на задържане – N2; гарантира 

задържането на лек автомобил до 1500кг при скорост от 

110км/ч.

3. Повишена способност на задържане – Н1, Н2 и Н3; гарантира 

задържане на товарни автомобили без ремарке до 16 000кг и 

скорост до 80км/ч, както и автобуси до 13 000кг и скорост до 

70км/ч.;

4. Много висока способност на задържане – Н4b; гарантира 

задържане на автовлак до 38 000кг и скорост на удара – 65км/ч



Местоположението на ограничителната система, 

монтажът на отделните елементи - стоманена шина, 

носещи стълбчета, свързващите елементи и 

светлоотразителните аксесоари, както и оформянето на 

елементите за начало и край на ограничителните 

системи трябва да отговарят на изискванията на:

• Регламент (ЕС) №305/2011 на Европейския 

Парламент и на Съвета за определяне на 

хармонизирани условия за предлагането на 

пазара на строителни продукти и за отмяна на 

Директива 89/106/ЕИО на Съвета от 21.12.1988г.

• БДС EN 1317-1 и 2:2010 

• Закон за пътища

• Технически правила за приложение на 

ограничителни системи за пътища по 

Републиканската пътна мрежа на АПИ от 2010г.

• Техническа спецификация на АПИ от 2014г.

• Норми за проектиране на пътища

• Указание за изпълнение на начални и крайни 

елементи на ограничителни системи за пътища 

на АПИ от 2021г.

• Инструкция за монтаж на ограничителни 

системи за пътища, издадена от производителя за 

всяка система съгласно успешно преминалите 

първоначални изпитвания (краш тестове) на 

предпазната ограда. 4



За да се гарантират предпазните качества на ограничителните

системи, те трябва да бъдат монтирани съгласно докладите от

първоначалните изпитвания. Всеки производител на

ограничителни системи е длъжен да разработи указания за

монтаж на системите, които предлага на пазара. Технологичните

указания за монтаж съдържат стандартните параметри, които

трябва да се спазват при монтаж:

- височина на монтиране

- разстояние на системата от пътното платно

- сила на закрепване на болтовете

- категория на почвата

Преди започване на монтажа е необходимо на работниците да

бъдат осигурени лични предпазни средства (ЛПС) като

предупредителни дрехи, светлоотразителни жилетки и защита на

главата, краката, лицето, очите, и за защита на слуха.

Необходимите инструменти зависят от вида на монтираната

ограничителна система, но в по-голямата си част те са:

високоударна набивна машина, въздушен компресор, гайковерт,

бормашина, агрегат, перфоратор, динамометричен ключ, нивелир,

ролетка, шублер, тресчотки, удължители и други.
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Преди да започне работа на обекта, изпълнителят трябва да се снабди

с информация за местоположение на кабели, тръби, връзки,

газопроводи, канализационна система, телефонни или интернет

връзки. Не се допуска разпробиване в областта на подземни връзки,

преди предварително да са взети необходимите мерки и разрешения.

Преди началото на монтажните дейности трябва да бъдат взети

необходимите мерки за обезопасяване на движението на мястото на

изграждане съгласно действащото национално законодателство.

Преди започване на монтажни дейности се поставя сигнализация

съгласно Наредба №3, последно изменена и допълнена на

16.08.2010г., за временна организация и безопасността на движение

по пътищата при извършване на СМР.
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Процесът на монтажа на ограничителните системи

може да бъде разделен на няколко основни етапа в

зависимост от вида на системата:

3) през елипсовидните отвори на планката на стълба, чрез спрей

или друг заместител за отбелязване, се бележи точното място

за пробиване на отвор в стоманобетонната конструкция

5) в зависимост от системата под стълбчето може да се монтират

подложни шайби и/или гайки

6) окончателен монтаж на стълбовете и свързващи елементи на

анкерите за осигуряване на стабилност на стълба

7) монтаж на водещите шини по посока на движението

8) затягане на всички болтове с необходимия въртящ момент

описан в инструкцията за монтаж на системата

Ограничителна система за съоръжение:

1) подреждане на водещите шини върху 

тротоарната конзола, така че в готово положение 

лицевата страна на шината да отстои на 0,5м от 

външния ръб на платното за движение

2) позициониране на стълбовете на 

ограничителната система на разстоянието, 

упоменато в инструкцията за монтаж на 

съответната система

4) изместване на стълбчетата от 

монтажното им местоположение за 

пробиване на отворите в 

конструкцията посредством 

бормашина, продухване на 

отворите с компресор и 

почистването им с четка, 

инжектиране на композит и 

позициониране на анкера с 

гайковерт в отвора на 

конструкцията

При анкерите трябва да се спазва 

инструкцията за монтаж на 

производителя на химически анкери. 

Едва след това може да се закрепи 

опорота с въртящ момент 100Nm.
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Ограничителна система за пътна част:

1) подреждане на водещите шини на терена,

така че в готово положение лицевата страна

на шината да отстои на 0,5м от външния ръб

на платното за движение

2) позициониране на стълбовете на

ограничителната система на разстоянието,

упоменато в инструкцията за монтаж на

съответната система

3) Носещите стълбчета се набиват в банкета или

в разделителната ивица на пътя до

съответната дълбочина. Не се допуска рязане

на стълбчетата за достигане на съответния

размер, както и бетонирането им.

При наличие на препятствие в земната

повърхност, което затруднява монтажа е

необходимо да се вземат специални мерки, които

се съгласуват с Възложителя на обекта (вземане

на решение за скъсяване на опорите; вкопаване

на опорите; обработка на почвата или

разпробиване; монтиране на опора в съседство и

други).

4) монтаж на водещите 

шини по посока на 

движението

5) затягане на всички 

болтове с 

динамометричен

ключ с необходимия 

въртящ момент 

описан в 

инструкцията за 

монтаж на системата. 

Влагат се само 

болтове, които 

доказано притежават 

качество съгласно 

пусковия тест.
8



Шините трябва да се монтират свободни от механично 

напрежение. В хоризонтални криви с радиус по-малък от 

30 м трябва да се използват предварително огънати шини.

Обикновено височината на изпълнена ограничителна система,

мерена от горния ръб на настилката до горния ръб на оградата, трябва

да бъде 750 мм ± 30 мм при двувълнови системи и 900 мм ± 40 мм при

тривълнови или съгласно изпитванията на производителя.

Изградената стоманена ограничителна система трябва да бъде

подравнена по дължина ± 30 мм/100м и по височина ± 30 мм/100м.

Възможно е височината на предпазната ограничителна система да бъде

различна от посочената, в случай на успешен краш тест от

производителя с друга височина.
9



Набиването на стълбовете на ограничителната система се

осъществява с помощта на модерни верижни пневматични

високоударни набивни машини или от бордови камион с монтиран

хидравличен или пневматичен чук. Високоударните набивни

машини на компанията са със следните характеристики:

10

Производителност - 200 стълбчета/8 ч;

Честота на удара – 600-900 удара в мин.;

Енергия на удара – 800-1000-1200 J;

Работно налягане - 15 Mpa;

Височина на основата на чука – 2 500 мм



Приблизителни мерки и тегло на машините в транспортно

състояние, които нашата компания използва са:

Широчина: 1960 мм макс.

Дължина: 2 025 мм макс.

Височина: 2 750 мм, съкращение до 2 550 мм

Общо тегло: 2 900/3 300 кг

При работа на големи линейни обекти и възможност за работа на

няколко машини на един обект с по-голяма дължина на водещата

шина от 1000м, обикновено една машина набива водещи стълбове на

разстояние ≥ 20м един от друг, служещи за ниво на ограничителната

система, по които посредством нивелираща струна се дава ниво на

останалите стълбове, които се забиват с друга набивна машина на

разстоянието описано в инструкцията за монтаж.

Монтажът се контролира и документира от квалифициран пътен

инженер с опит в сферата на пътната безопасност. Не се допуска

термична обработка на готовите изделия и елементи като

заваряване или рязане с изгаряне, за да не се наруши

антикорозионното им покритие. 11



Когато монтажните дейности се извършват с помощта на бордови

камион, към него се монтира или прикачва атенюатор за камион

(Truck Mounted Attenuator – TMA). При евентуален сблъсък на

движещо се превозно средство в атенюатора, той изпълнява

функциите на буфер, осигуряващ безопасността както за

работещите на пътя, така и за водачите на превозното средство.

Повече информация за Атенюаторите за камиони може да

намерите в брой 3 на нашето месечно е-издание.
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Важно е да се знае, че съществуват редки

случаи, в които частите на ограничителните системи

могат да се използват повторно при ремонтни

дейност, когато:

- монтажните елементи не показват видими

деформации и/или дефекти като разкъсвания,

разширени или прогорени отвори

- конструктивните части показват дебелина на

поцинковането от минимум 55µm

- подлежащите на задължително обозначаване

части са с добре разпознаваеми опознавателни

знаци на производителя и знак за срока на

изпитване

- всички свързващи елементи (болтове, гайки,

шайби и присъединителни планки), които вече са

били монтирани, не трябва да се използват

повторно. Винаги се влагат нови елементи!

Неразделна част от монтажа на всяка ограничителна

система са елементите за начало и край. Те се

изпълняват съгласно Указание за изпълнение на

начални и крайни елементи на ограничителни

системи за пътища на АПИ от 2021г. и са в

съответствие с БДС EN 1317-2, БДС ENV 1317-4 и

БДС EN 1317-3. Зануляването е задължително за

всички пътища от Републиканската пътна мрежа.
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Елементите за начало могат да бъдат:

1) Буфер срещу челен удар

Това е устройство за пасивна пътна безопасност, което може да

съществува самостоятелно или да се монтира към

ограничителна система, с цел поемане на енергията от

превозното средство и намаляване силата на удара. В случай,

че буферите срещу удар и изградените след тях предпазни

огради трябва да бъдат свързани помежду си, то техните

функционални свойства като предварително напрягащо

действие, пасивна сигурност и предаване на сили не трябва да

си пречат. Функционалните свойства на буферите срещу удар и

свързана с тях предпазна ограда, трябва да бъдат доказани от

производителя.
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В зависимост от предназначението си буферите срещу удар

биват отклоняващи (R), които задържат и отклоняват

превозните средства и неотклоняващи (NR), които

задържат, но не отклоняват превозните средства.

Препоръчително е да се използват отклоняващи буфери

срещу удар, тип R. Класовете на действие на буферите

срещу удар тип R (отклоняващи), в зависимост от

допустимата скорост, са дадени в таблицата по-долу.
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Буферът се монтира както при автомагистрали, така и при други 

пътища със СРИ. Използва се за начало на ОСП в дясно по посока на 

движението, на местата за разделяне на транспортни потоци, както и 

на места с присъствие на трети лица като бензиностанции, площадки 

за дълготраен отдих и други обекти за обслужване на движението.
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Компоненти на обезопасителната система: 

17

Изграждане на бетонова основа



Процесът на монтажа на буфера може да бъде разделен на няколко 

основни етапа:

- Подготвяне на изкоп  с дълбочина и размери спрямо класа на 

буфера и съгласно техническите спецификации на производителя;

- Кофражни дейности по контура на изкопа;

- Поставяне на металната мрежа с характеристики съгласно 

техническата спецификация на производителя в изкопа;

- Полагане на бетон с клас не по-малко от С25/С30, препоръчително 

с хим. добавка против замръзване в зависимост от сезона;

- След набиране на якост на бетона до определите МРА, се поставя 

шаблон за пробиване на отвори за шпилки;

- Създаване на пробивни отвори чрез перфоратори  на посочените 

на шаблона места

18

Обработката на отворите протича по следния ред: 

• Продухване на отвора с компресор 

• Почистване на отвора от прахови частици с четка – 4 пъти 

• Продухване повторно с компресор 

- Фиксиране на вече сглобения буфер към бетоновата основа; 

- Инжектиране на композит – химически анкер посредством 

пистолет за смола 

- Позициониране на анкера чрез гайковерт в отвора на 

конструкцията; 

- След като химическия анкер набере якост веднага се монтират 

гайките.



2) Единичен или двоен терминал съгласно БДС EN 1317-4.

Терминалът е енергопоглъщащ елемент, проектиран за работа с

едностранни или двустранни ограничителни системи с W-шина.

При проектирането на стоманените стълбове е използвана

иновативна концепция. Долният U-стълб се набива в земята, а

горният се захваща за него посредством болтове. По време на челен

удар надлъжните сили късат болтовете, вследствие на което се

освобождава горният стълб. Специални преходи позволяват

използването им с различни видове огради. По време на челния

удар, надлъжните сили огъват стълбовете на системата. Енергията

от блъснатото превозно средство се абсорбира чрез триене между

панелите и деформацията на шината, докато се плъзга над

оформящите перки на съседните панели.
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В зависимост от своето предназначение терминалите биват:

➢ Единичен терминал

- Р4 (система от 6 стълба) - за скорост на движение 110 

км/ч

- Р2 (система от 2 стълба) - за скорост на движение 80 км/ч

Процесът на монтажа може да бъде разделен на 

няколко основни етапа:

- Монтаж на първи стълб 

- Монтаж на останалите стълбове 

- Монтаж на горна част – стълб към вече 

монтирания стълб в земята 

- Монтаж на конзоли 

- Монтаж на шини – шините се свързват една с 

друга посредством свързващ елемент, а отпред се 

монтира специална планка 

- Монтаж на крайни шина, която е заедно с челото 

на терминала

- Монтаж на кабелен обтегач

- Опъване на метално въже

20



➢ Двоен терминал

- Р4 (система от 5 стълба) - за скорост на движение 110 км/ч

- Р2 (система от 3 стълба) - за скорост на движение 80 км/ч

Процесът на монтажа може да бъде 

разделен на няколко основни етапа:

- Подреждане на водещата шина на 

терена за монтиране на 

терминала 

- Позициониране на стълбовете на 

разстоянието, определено от краш 

теста, посредством канап и 

ролетка за измерване на 

отстоянието от горен ръб асфалт до 

предната страна на водещата 

шина

- Монтаж на стълба чрез набивна 

машина

- Монтаж на кабелен обтегач 

- Монтаж на конзоли от двете 

страни на стълбовете

- Монтаж на шини – шините се 

свързват една с друга посредством 

свързващ елемент, а отпред се 

монтира специална планка

- Монтаж на крайни глави, за които 

след това ще се монтира челото на 

терминала 

- Монтаж на чело

- Опъване на метално въже 21



3) Елементът за начало чрез дълго зануляване при шина с две вълни

е с дължина от 12 м и се изпълнява с три шини и не по-малко от

седем стълба. Последният стълб трябва да е набит изцяло под

нивото на терена и да отстои на не по-малко от 50 см от

надлъжната линия на ОСП.

4) Елементът за край чрез късо зануляване при шина с две вълни е

с дължина от 4 м и се изпълнява с една шина монтирана на три

стълба и един детайл за промяна на ъгъла на наклона.

Последният стълб трябва да е набит изцяло под нивото на терена

и да отстои на не по-малко от 20 см от надлъжната линия на ОСП

22



5) Елементът за начало и край чрез дълго зануляване при шина с

три вълни е с дължина от 12 м и се изпълнява с три шини и не

по-малко от девет стълба. Последният стълб трябва да е набит

изцяло под нивото на терена и да отстои на не по-малко от 50 см

от надлъжната линия на ОСП.

23

Крайният стълб трябва да е вкопан изцяло под нивото на терена.

В зависимост от монтажа на стълбчето за зануляване при

изпитването съгласно БДС EN 1317-1 и 2:2010, то може да бъде

набито или бетонирано, като бетониране се допуска, само когато

набиването е невъзможно и има съгласуван и одобрен проект за

изпълнение на обекта.

Същевременно могат да бъдат дадени много примери за 

използването на опасни елементи за начало или край 

ограничителни системи, като използването на крайни шини. В 

България това е най-често използваният метод за начало и край, 

тъй-като е най-евтиният вариант, но представлява сериозна 

опасност за живота и здравето на пътуващите.

В „Указание за изпълнение на начални и крайни елементи на 

ограничителни системи за пътища“ на АПИ от 2021г. изрично се 

забранява използването на елементи за начало и край от тип 

„крайна шина“, като рибешка опашка и подобни над нивото на 

терена.



Няколко примера за лошо изпълнение за начало или край на 

ограничителна система и последиците от това:

24



Нормативна база за ограничителни системи за пътища.

Зона на нормирано навлизане на превозното средство в 

незащитена зона (VI)
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Глобалната инфраструктурна индустрия използва всички

положителни методи и практики, за да бъде в етап на непрекъснат

растеж, който да отговаря на нуждите на съвременното общество.

Държавите по цял свят правят значителни инвестиции в нова

пътна инфраструктура и рехабилитация на съществуващите

съоръжения с цел по-бърз, качествен и комфортен превоз на

пътници и товари. Успехът на новите проекти до голяма степен се

определя от интеграцията им със съществуващата пътна

инфраструктура. На първо място в тенденциите са мултимодалната

свързаност и устойчивото развитие, следвани от интелигентните

технологии и качествени материали, които трябва да осигурят

дългосрочни ползи за обществото.
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За да бъде гарантирано качеството на използваните продукти

в сферата на пътната инфраструктура в Европейския съюз, то е

необходимо всички материали и изделия да отговарят на

съответните нормативни документи за всяка страна, член на

Европейската общност.

В България например:

• битумът, необходим за производство на асфалтови смеси

трябва да отговаря на стандарт БДС EN 14023 „Битуми и

битумни свързващи материали. Рамка на техническите

изисквания за полимерно модифицирани битуми“;

• пътната маркировка трябва да отговаря на изискванията и

методите за изпитване на БДС EN 1436 „Материали за пътна

маркировка. Експлоатационни показатели на пътната

маркировка и методи за изпитване“;

• ограничителните системи за пътища трябва да са съгласно

серията стандарти БДС EN 1317;

• пътните знаци и указателните табели от светлоотразителни

материали е необходимо да бъдат съгласно серията

стандарти БДС EN 12899 „Неподвижно закрепени

вертикални пътни знаци“ ;

• и много други европейски регулации, директиви, закони

стандарти, норми, технически спецификации и т.н.
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Като компания, с екип от специалисти в областта на пътната

безопасност, ще насочим вниманието Ви към нормативните

документи, на които е необходимо да отговарят ограничителните

системи, за да бъдат монтирани по пътищата на страната ни.

От 01 януари 2011г. стоманените предпазни огради трябва да се

пускат на пазара и/или в експлоатация единствено след оценяване и

удостоверяване на съответствието им съгласно БДС EN1317-

5:2007+А1:2009 „Ограничителни системи за пътища. Част 5:

Изисквания към продуктите и оценяване на съответствието на

ограничителни системи за пътни превозни средства“, съгласно което

ограничителните системи трябва да са преминали първоначални

изпитвания съгласно БДС EN 1317-2:2010 „Ограничителни системи

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

изпитвания на удар и методи за изпитване на предпазни огради и

парапети за пътни превозни средства“

Стандарт БДС EN 1317 е хармонизиран европейски стандарт,

който:

• Определя пълна скала краш тестове

• Класифицира системите съгласно техните постигнати резултати

при краш тестовете

• Създава прагови равнища

• Определя дали продукта е система за задържане на пътя или не

• Не определя размери или материали на ограничителните системи
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Цялата серия БДС EN 1317 задава изисквания и критерии за

почти всички видове предпазни съоръжения, използвани за

обезопасяване на пътната инфраструктура и е съставена от следните

части:

1. Ограничителни системи за пътища. 

Част 1: Терминология и общи критерии за методи за изпитване

2. Ограничителни системи за пътища.

Част 2: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на 

удар и методи за изпитване на предпазни огради и парапети за пътни 

превозни средства

3. Ограничителни системи за пътища. 

Част 3: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на 

удар и методи за изпитване на буфери срещу удар

4. Ограничителни системи за пътища. 

Част 4: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на 

удар и методи за изпитване на начални, крайни и преходни елементи 

на предпазни огради

5. Ограничителни системи за пътища. 

Част 5: Изисквания относно продуктите и оценяване на 

съответствието на ограничителни системи за превозни средства

6. Ограничителни системи за пътища. 

Част 6: Ограничителни системи за пешеходци. Парапети за 

пешеходци, който е заменен със СД CEN/TR 16949:2016 

„Ограничителни системи за пътища. Ограничителни системи за 

пешеходци. Парапети за пешеходци“

7. Ограничителни системи за пътища. 

Част 8: Ограничителни системи за пътища за мотоциклети, които 

намаляват силата на удара при сблъсъци на мотоциклетисти с 

предпазни огради, който е заменен със СД CEN/TS 17342:2019 

„Ограничителни системи за пътища. Ограничителни системи за 

пътища за мотоциклети, които намаляват силата на удара при 

сблъсък на мотоциклетист с предпазни огради“

Прилагането на продукти, отговарящи на цитираните стандарти, 

гарантира, че изделията са тествани, имат СЕ маркировка, 

преминали са контрол в производствения завод и ще бъдат 

качествено изпълнени на обектите, съгласно инструкциите на 

производителя.
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Ограничителните системи за пътища в България е необходимо да 

бъдат в съответствие със следните нормативни документи, за да бъдат 

вложени в пътната ни инфраструктура:

Серията стандарти 

БДС EN 1317

Технически правила за 

приложение на 

ограничителни системи за 

пътища по 

Републиканската пътна 

мрежа на АПИ от 2010г.

Регламент (ЕС) № 

305/2011 на 

Европейския 

парламент и на 

Съвета от 9 март 

2011 година за 

определяне на 

хармонизирани 

условия за 

предлагането на 

пазара на 

строителни 

продукти и за 

отмяна на 

Директива 

89/106/ЕИО на 

Съвета
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Указание за изпълнение 

на начални и крайни 

елементи на 

ограничителни системи 

за пътища на АПИ от 

2021г.

Норми за проектиране 

на пътища 

Спазването на всички изисквания и критерии на нормативната

ни база за ограничителни системи за пътища осигурява на всички

нас – потребителите на пътната инфраструктура, по-голяма

безопасност, повече сигурност и не на последно място е предпоставка

за намаляване на пътния травматизъм.

Техническата 

спецификация на 

АПИ от 2014г.
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Като компания, добре позната на пазара, с основен предмет на

дейност проектиране, производство, доставка и монтаж на

ограничителни системи за пътища и загрижени за безопасността на

участниците в движението по пътищата гарантираме, че нашите

продукти изцяло отговарят на всички изисквания и на цялата

нормативна база за страната ни. Инвестирането в нови и

съвременни машини за производство и монтаж на предпазни огради,

високо технологично оборудване за горещо поцинковане дава на

нашите клиенти спокойствие, че поетите от нас ангажименти ще

бъдат извършени в срок, с отлично качество и на достъпни цени.

Компанията ни приема дейността си като мисия и поради това

искаме още веднъж да Ви припомним за важността да се използват

ограничителни системи, които са преминали първоначални

изпитвания и са показали степен на силата на удара ASI клас А. Н.с.

инж. Николай Стоянов от Институт по пътища и мостове към АПИ

апелира в своя доклад на тема „Коефициент на влияние на

ускорението ASI съгласно БДС EN 1317. Тълкуване и практически

съвети относно „Указание за изпълнение на начални и крайни

елементи на ограничителни системи за пътища““ в Седмата годишна

конференция „Безопасна пътна инфраструктура“, проведена в гр.

Хисаря на 16-17 септември, всички проектанти, консултанти,

надзорни фирми и държавни институции да не подценяват тази

характеристика на ограничителните системи, защото точно тя

определя и може без допълнителни разходи и инвестиции по

напълно достъпен и разбираем начин да намали чувствително
щетите и нараняванията на пътниците при ПТП.

Нека предписваме, 

приемаме и монтираме 

предпазни огради със степен 

на силата на удара А, по 

изключение В и в никакъв 

случай С. 

Сигурни сме, че единността и 

обединението ни към тази кауза 

ще спомогне за подобряването на 

пътната инфраструктура, която 

целим да бъде безопасна и 
щадяща човешкия живот.
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В БДС EN 1317 е заложена още една характеристика на

ограничителните системи за пътища, на която не обръщаме

достатъчно внимание в България на този етап, а именно Зона на

нормирано навлизане на превозното средство в незащитена зона

(VI). Показател, който се определя от нормираното навлизане на

превозното средство (VIN), в зависимост от максималното странично

навлизане на тежкотоварен автомобил откъм недеформираната от

удара страна на предпазната ограда, съгласно приложената таблица

от стандарт БДС EN 1317-2.

Класове според степените на 

нормирано навлизане на 

превозното средство

Степени на нормирано навлизане на 

превозното средство

M

VI1

VI2

VI3

VI4

VI5

VI6

VI7

VI8

VI9

VIN  0,6

VIN  0,8

VIN  1,0

VIN  1,3

VIN  1,7

VIN  2,1

VIN  2,5

VIN  3,5

VIN > 3,5

Забележка 1: При специфични случаи, според навлизането на превозно

средство, може да бъде определен клас под VI1.

Забележка 2: Огъването на динамичен удар, зоната на действие и

навлизането на превозното средство в незащитена зона позволяват както

определянето на условията на инсталиране на всяка предпазна ограда, така и

определянето на разстоянията, които трябва да се спазват пред препятствията.
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Тази характеристика показва, че независимо, че сме подбрали

ограничителна система с деформация, която е по-малка от разстоянието

до съответното препятствие, то при неотчитане на Зоната на нормирано

навлизане на превозното средство в незащитена зона (VI), отново има

риск превозното средство да навлезе в зоната на препятствието и да

бъдат нанесени по-големи щети от очакваните. Поради тази причина е

добре да се вземе под внимание и този показател при проектирането на

нови пътища, реконструкция, ремонт или рехабилитация на

съществуващи пътища, вкл. при обезопасяване на нови опасни места,

обновяване на ограничителни системи на съществуващи пътища, които

не отговарят на изискванията на фамилията стандарти БДС EN 1317, и

така да се предписват предпазни огради, че зоната на действие (W),

степента на силата на удара ASI и зоната на нормирано навлизане на

превозното средство в незащитена зона (VI), да бъдат отчетени и да се

намали риска от сериозни последствия при евентуално настъпване на

ПТП.
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Когато става въпрос за безопасна пътна инфраструктура е 

необходимо да се обърне внимание на всеки компонент. Малките 

детайли понякога са разковничето на промяната: 

„Два камъка, голям и малък, стояли насред пътя.

Задала се една пълна каруца 

и големият камък казал на малкия:

- Гледай сега, как ще обърна колата!

Малкият камък се засмял.

Коларят видял големия камък и го заобиколил,

но като минало едно от колелета

през малкия и каруцата се обърнала.“

Затова хората казват: 

"Малките камъчета обръщат колата!"

Ефективното обезопасяване на пътищата в страната и създаването 

на по-добри  и безопасни условия на пътуване зависят от всички нас 

и си струва да отделим нужното внимание и усилия, за да 

подсигурим щадяща човешкия живот пътна инфраструктура за нас 

и нашите деца.
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„Юпитер 05“ ООД е доказан лидер в пътната безопасност, чиято

дейност е насочена към опазване живота и здравето на участниците

в движението по пътищата. И въпреки огромното значение на

ограничителните системи за пътища, както и на другите

обезопасителни съоръжения, те често остават незабелязани и

подценени от участниците в движението. Но изделията от метал са

навсякъде в заобикалящия ни свят и могат да бъдат не само

практични и полезни, но и красиви.

За да покаже това, „Юпитер 05“ ООД създаде поредица от

нестандартни изделия с широко приложение в ежедневието.
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Те са подходящи за 

употреба на открито, защото 

издържат на различни 

метеорологични условия, 

благодарение на горещото 

поцинковане – най-добрата 

антикорозионна защита на 

метали и метални изделия. 
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Изделията са с широко 

приложение както за места за 

обществено ползване поради 

своята здравина, така и у 

дома, тъй като в съчетание с 

дърво придават неповторим 

уют на помещението. 
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Възможностите за 

комбинация с различни 

цветове и материали 

разкрива широко поле за 

изява в сферата на 

интериорния дизайн, 

предоставяйки 

възможност за 

индивидуални решения.  
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На 16 и 17 септември „Юпитер 05“ ООД беше част от

традиционната Годишна конференция „Безопасна пътна

инфраструктура“, която Българска браншова асоциация „Пътна

безопасност“ организира за седма поредна година. Към форума

имаше изключително голям интерес, като сред аудиторията бяха

представители и ръководители на държавната администрация и

институции, експерти и одитори по пътна безопасност, научни

специалисти, собственици и управители на фирми, занимаващи се с

пътна безопасност.

Присъстващите бяха приветствани от г-н Валентин Граматиков,

Заместник-министър на регионалното развитие и благоустройство, г-

жа Христина Велинова, Заместник-министър на транспорта,

информационните технологии и съобщенията, старши комисар

Борислав Муеров, заместник-директор Главна дирекция

„Национална полиция“, инж. Ивайло Денчев, председател на

Управителния съвет на АПИ, инж. Иван Табаков, Държавна

агенция „Безопасност на движението по пътищата“, г-жа Кристина

Ангелова, Областна администрация Пловдив, г-н Тодор Чонов,

Заместник-кмет „Транспорт“, община Пловдив и други. Получени

бяха видео приветствия от г-н Брендън Халеман, Вицепрезидент -

Европа и Централна Азия, IRF.
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Домакините на конференцията се съобразиха и спазиха всички

действащи мерки съгласно последната заповед на министъра на

здравеопазването. Допускаха се само хора, които представят

съответен документ за завършен ваксинационен курс,

преболедуване от COVID-19 или отрицателен тест, а за тези, които

не можеха да представят такъв, беше осигурена мобилна

лаборатория, която извършваше тестове на място. За да бъде

избегнато струпването на много хора на едно място, конференцията

се излъчваше на живо в няколко зали, в лоби бара, както и на

терасата на хотела. За всички участници бяха осигурени предпазни

маски и дезинфектант.

Организаторите от ББАПБ изказаха своята благодарност към

спонсорите на събитието - „АД Холд“ ООД, „Юпитер 05“ ООД,

„Геострой“ АД, „Виалукс-България“ ЕООД, „План Инвест Пловдив“

ЕООД, „Сигнализация Жиро България“ ЕООД и „Пътстрой-92“ АД. С

тяхна помощ събитието отново успя да се състои и да привлече

вниманието върху изключително важната за цялото общество тема –

пътна безопасност.
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Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ подкрепи

второто издание на инициативата, организирана от

Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL,

която се проведе в периода от 16 до 22 септтември 2021 г.

Посланието на инициативата е „Лесно е да спасиш живот!

Просто спазвай правилата!“
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„Юпитер 05“ ООД разполагаше с рекламен щанд, на който наш

представител и специалист по пътна безопасност отговаряше на

въпроси, свързани с продуктите, които изработваме и предлагаме на

пазара и даваше информация на всеки желаещ да обогати знанията

си на тема ограничителни системи за пътища. Надяваме се да сме

били полезни и изчерпателни в отговорите и разясненията. Също

така бяха позиционирани нестандартни изделия пред СПА Хотел

Хисар, изработени от „Юпитер 05“ ООД, с които може да се

запознаете на стр. 35 от този брой.
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Конференцията бе с тема „Безопасна пътна инфраструктура“, като

през първия ден лекторите представиха пред участниците доклади

на теми:

„Европейски практики за оценка безопасността на пътната

инфраструктура. Резултати от проект RADAR за повишаване

пътната безопасност в страните от Дунавския регион“, инж. Ванина

Попова, член на ББАПБ;
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- „Качественото поддържане на пътната инфраструктура - определящ

фактор за нивото на безопасността на пътното движение“, инж.

Даниел Иваничков, директор дирекция „Поддържане на пътната

инфраструктура“, АПИ, изнесена от инж. Веселин Димитров,

директор на Институт по пътища и мостове, АПИ;
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- „Планиране и безопасност на пътната инфраструктура“, инж.

Десислава Паунова, директор дирекция „Пътна безопасност и

планиране на дейностите по РПМ“, АПИ
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- „Европейски практики и регулации за отводняване на трасетата

на скоростните пътища – важен акцент за повишаване на

пътната безопасност“, инж. Венелин Кирилов, член на ББАПБ;
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- „Комплексен подход при прилагане на мерки за подобряване на

безопасността на движението в населените места“, д-р Кристиан

Кръстев, заместник-кмет „Транспорт и градска мобилност“,

Столична община;
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- „Пътна маркировка и пътни знаци. Изисквания, изследвания и

необходимост от нормативни промени“, н.с. хим. Дафинка

Пангарова, Институт по пътища и мостове, АПИ;
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- „Коефициент на влияние на ускорението ASI съгласно БДС EN

1317. Тълкуване и практически съвети относно „Указание за

изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни

системи за пътища““, н.с. инж. Николай Стоянов, Институт по

пътища и мостове, АПИ;

След края на всяка от темите, лекторите получиха и отговориха 
на множество върпоси по темата.
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Вторият ден участниците имаха възможността да чуят доклад от гл.

инспектор Дамян Владинов, началник сектор в отдел „Пътна

полиция“ при ГДНП на тема „Пътнотранспортен травматизъм през

осемте месеца на 2021г. Методи за контрол на движението по

пътищата“. ;

След това се проведе открита дискусия между всички участници

„Още за безопасността на пътната инфраструктура през призмата на

принципите на интегрирания подход „Визия нула““ с участието на

проф. д-р инж. Румен Миланов, н.с. инж. Веселин Димитров, инж.

Алекси Кесяков, д-р ик.н. Николай Иванов и инж. Иван Табаков.
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След края на конференцията участниците обединиха основните

точки от докладите, отговорите на зададените въпроси и темите от

дискусиите в следната заключителна декларация.
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