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Значимостта на ограничителните системи за пътища

През последните няколко години все по-често ставаме свидетели
и понякога дори участници във „войната по пътищата“. Според
статистиката на Министерството на вътрешните работи за периода
Януари-Септември 2021г. броят на възникналите тежки ПТП е
4471, при които са загинали 362 души и са ранени 5600. За същия
период през 2020г. броят тежки ПТП е 4365 с 335 загинали и 5447
ранени, което означава, че в рамките на една година загиналите са
се увеличили с 8%, а ранените с 3%.

Тези данни показват, че изграждането на технологични
съоръжения със съвременни материали и продукти, тяхната
поддръжка и експлоатация в пътната инфраструктура не са
достатъчни за осигуряването на пътна безопасност. Мерките, които
трябва да се предприемат, за да се повиши тази безопасност са
много и на всяка една от тях трябва да се отдава еднакво значение.
Пренебрегването само на един фактор може да се окаже с пагубни
последствия.
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Камион пада от 
Аспаруховия  мост, гр. Варна:

- 20 загинали души
- Година по-рано на същото 

място умира жена от Своге, а 
друга оцелява по чудо

Трагедията в гр. Своге:

- 45-годишният шофьор
е загинал на място

Инцидентите не са изолирани случаи - списъкът е дълъг, а у нас 
участъците с концентрация на ПТП са над 60. 

„Според експерти те се увеличават и вече не става въпрос
единствено за места, на които има опасност от катастрофи, а за цели
пътища, които крият такъв риск.“ Това заявява председателят на
Българската асоциация на пострадали при катастрофи Владимир
Тодоров пред „Монитор“.
• Кресненското дефиле е участък, който взима най-много жертви
• АМ Тракия – за период от 3 години 2017г.- 2020г. загиналите са 

108, а ранените 1080. Тези данни превръщат АМ „Тракия“ в 
аутобана с най-висок риск. На всички останали магистрали за 
същия период са загинали общо 74 души с 603 ранени лица.

• Път I-5, който включва смъртоносната отсечка Русе-Бяла
• Ботевград-Мездра, както и София-Самоков
• Пътят Варна-Бургас
• Сред най-опасните отсечки е и Извор-Микре

За да се запознаете с 
материала, натиснете ТУК

https://www.monitor.bg/bg/a/view/nad-60-mesta-ubijci-po-shosetata-u-nas-vijte-koi-sa-273709


Според специалиста:

„Трябва да се направи програма в рамките на няколко години тези
участъци да се преремонтират. Агенция „Пътна инфраструктура“
знае кои са тези места, пътната полиция и местните управления
също. На опасните места има някакъв технически проблем с пътя,
който трябва да бъде отстранен приоритетно. Това може да е
неоттичане на водата, остър завой, падане на камъни или износен
асфалт“, обясни Владимир Тодоров. На АМ „Тракия“ такива
рискови места са 3 на брой, при които има десетки загинали – това
са участъците в района на Ихтиман, както и след тунелите на 62 и
67 км. По думите на специалиста единственото, което е направено
за обезопасяването им, е слагането на пътни знаци, което не
променя оттичането и наклона.

Според него има и добри примери, където места, на които
настъпват традиционно мелета, са били ремонтирани и в момента
има драстичен спад на катастрофите. Това са Созопол – Бургас,
където по 10 човека са губили живота си годишно. След като там е
била сложена разделителна мантинела, загиналите са намалели до
нула. На отсечката Пловдив – Асеновград в момента продължава
ремонтът, там също платната са разделени и се очаква спад на
инцидентите на пътя.“
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Как ограничителните системи за пътища спомагат за 
намаляване на жертвите при ПТП?!

Ограничителните системи за пътища осигуряват пътната
безопасност и подобряват възприятието на водачите относно
инфраструктурата, като същите са основополагащи за
опазване на човешки животи и намаляване на транспортния
травматизъм.

Представете си какво би се случило, 
ако моторно превозно средство се 

удари челно в дърво в непосредствена
близост до пътя!

Както виждате, 
колкото по-голяма е 
скоростта, толкова по-
малки са шансовете за 
оцеляване на 
пътниците. Силата на 
удара в неподвижно 
препятствие е 
равнозначна на удар в 
земята при свободно 
падане от различна 
височина в зависимост 
от скоростта.

Официалната статистика на 
Министерство на вътрешните 

работи отчита ежегодно множество 
подобни случаи.
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Силата на удара зависи от енергията на движещото се превозно
средство. Тази енергия се погасява за сметка на деформации на
корпуса на автомобила и на предпазното съоръжение. Характерно е,
че бетонните и стоманобетонните предпазни огради почти не се
деформират и енергията на удара се погасява само за сметка на
изкривяване на автомобила. При стоманените (еластични)
ограничителни системи допълнително деформиращо действие
осигуряват еластичните и пластични свойства на стоманата, които
спомагат за деформацията на предпазната ограда и по-този начин
намаляват риска от фатален край за пътуващите. Силата на удара
при тях е по-малка, отколкото при бетонните при една и съща
енергия на движещото се превозно средство.

За да бъде ефективна на пътя,  
ограничителната система 
трябва да бъде:
• Първоначално изпитана

съгласно стандарт БДС EN 
1317;

• С достатъчна дължина
(минимум тестваната);

• Произведена от суровини с доказани качества и чрез 
високотехнологично оборудване;

• Антикорозионно обработена чрез горещо
поцинковане съгласно БДС EN 1461;

• Инсталирана съгласно технологичните указания за 
монтаж на производителя на съответната система;



Първоначално изпитана
съгласно стандарт БДС EN 
1317

За да бъде монтирана 
ограничителната система на 
АМ или друг клас път, във 
всяка страна от Европейския 
съюз, то тя трябва да е 
преминала първоначални 
изпитвания съгласно 
хармонизираните стандарти 
БДС EN 1317:2 и да бъде 
оценена съгласно БДС EN 
1317:5. Това е от 
изключителна важност, 
защото по този начин 
предпазните огради 
предварително са показали 
своите функции дори и в 
идеални условия, които 
разбираемо на пътя не могат 
да се осигурят при 
възникване на ПТП, но пък 
това гарантира свойствата на 
ограничителните системи и 
дава сигурност на 
ползвателите на пътя. Всяка 
тествана система се 
придружава с Декларация за 
експлоатационни показатели 
(ДЕП) и СЕ етикет съгласно 
БДС EN 1317:5. В ДЕП се 
декларират основните 
характеристики на 
системата:
- Степен на задържане;
- Степен на силата на 

удара ASI;
- Зона на действие;
- Дълготрайността по 

отношение на корозия; 8
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Производителят на ограничителни системи за пътища е
отговорен за поставянето на маркировка СЕ. Поставеният
знак CE трябва да бъде в съответствие с Регламент 305 и
трябва да се вижда на ограничителните системи за пътища
(или когато това е невъзможно, той може да бъде върху
придружаващия етикет, опаковката или на придружаващите
търговски документи, напр. бележка за доставка). Следната
информация трябва да придружава знака за маркировката
СЕ:
• номер за идентификация на нотифицирания орган;
• наименование или знака за идентификация и 

официалния адрес на производителя;
• последните две цифри на годината, в която е поставена

маркировката;

За маркировката СЕ няма 
ограничена продължителност, в 
случай, че няма промяна в 
конструкцията, материалите и 
начините на изграждане или 
критериите за изпитване.

• номер на сертификата на ЕС 
за съответствие;

• описание на продукта: основно
наименование, материал, 
размери и предвидено 
приложение;

• информация относно степен на 
задържане, степен на силата 
на удара ASI, зона на 
действие, огъване при 
динамичен удар, 
дълготрайност и т.н.;

• „характеристиката не се 
определя” (NPD) за 
характеристики, за които това 
се отнася;



10

За съжаление в България все още има множество участъци, които не
са обезопасени или които са обезопасени със стоманени предпазни
огради тип СПО 86 и тип СПО 97 (остарели отраслови нормали),
които не отговарят на действаща нормативна уредба на EU. Ако
искаме да осигурим максимална и ефективна защита на
ползвателите на пътя, то е необходимо да не допускаме да има
такива огради по пътищата на България. Считаме, че е нужно
държавните институции да си съставят програма в средносрочен
план за цялостната подмяна на такива предпазни огради, защото не
бива да приемаме финансовите средства за това начинание като
разходи, а като ИНВЕСТИЦИИ в човешки животи.
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Липсата на ограничителни системи за пътища (ОСП) в страната
ни също не е прецедент. Има участъци с високи насипи, където
пропастите са между 10-15 метра, а дори достигат и до 50-100
метра. Представете си, че пътувате привечер в есенно или зимно
време в условия на поледици и мъгла в планински участък с
множество завои, труден терен и липса на ОСП.
Как бихте се чувствали?!
Отсъствието на предпазни огради създава несигурност и
неспокойствие в пътуващите.
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От друга страна, наличието на ограничителни системи за пътища в 
банкета създава усещане във водачите за по-малък габарит на 
пътното платно, което кара шофьорите на подсъзнателно ниво да 
намалят скоростта и по този начин се свежда до минимум 
вероятността от възникване на ПТП.
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Тествана дължина на ограничителните системи за пътища

Съгласно стандарт БДС EN 1317-2 и Техническите правила за
приложение на ограничителни системи за пътища на АПИ от 2010г.,
минималната дължина на изградената ограничителната система
трябва да е минимум тествана дължина на ограничителната система.
Само в този случай оградите могат да изпълнят предназначението
си.
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В този брой на месечното Е-издание, подробно ще Ви разкажем за 
процесите при производството и антикорозионната обработка чрез 
горещо поцинковане на нашите ограничителни системи.

Производство на ограничителни системи за пътища

Инсталиране на ограничителни системи за пътища
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
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Разказваме Ви всичко това, за да се 
уверите и Вие – драги читатели – за 
важността от поставянето на 
ограничителните системи за пътища и за 
това как те биха да намалили 
травматизма при ПТП в страната ни. 

За да се постигне тази желана цел е необходимо пътната 
безопасност да се изведе като първи и основен приоритет в 
пътната инфраструктура и да бъде заложена във всички проекти, 
свързани с ново строителство, рехабилитация и реконструкция на 
съществуващи пътища, строително-ремонтни дейности и 
поддържане. Необходимостта от планиране трябва да се насочи 
най-вече в поддържането на пътната инфраструктура, защото в 
новото строителство почти няма проблеми в отношение на 
осигуряването на пътната безопасност. Както изложи в своята 
лекция инж. Десислава Паунова, директор дирекция „Пътна 
безопасност и планиране на дейностите по РПМ“, АПИ на 
Седмата годишна Конференция, организирана от ББАПБ на 
тема: "Безопасна пътна инфраструктура“, която се проведе в гр. 
Хисаря на 16-17 Септември 2021г., управлението на пътната
инфраструктура има нужда от планирани дейности, за да се 
постигат положителни резултати и да се осигурява високо ниво
на безопасност за всички ползватели на пътя.
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Препоръки за повишаване на пътната безопасност чрез 
ограничителни системи за пътища:

• Считаме, че е необходимо при проектиране на нови пътища,
реконструкция, ремонт или рехабилитация на съществуващи
пътища, вкл. при обезопасяване на нови опасни места,
обновяването на ограничителни системи на съществуващи
пътища, които не отговарят на изискванията на фамилията
стандарти БДС EN 1317 да е задължително. Нужно е пътните
проектанти да вземат под внимание и степента на силата на
удара ASI освен степен на задържане и зона на действие на
ограничителните системи за пътища. Това ще доведе до
повишаване защитата на участниците в движението,
респективно намаляване на жертвите в ПТП и постигане на
максимално ефективна и безопасна пътна инфраструктура.
Апелираме всички проектанти, консултанти, надзорни фирми и
държавни институции да бъдем максимално отговорни към
живота и здравето на всеки един от нас и да предписваме,
приемаме и монтираме предпазни огради със степен на силата
на удара А, по изключение В и в никакъв случай С.

• Изключително притеснителни са последствията за пътуващите
при настъпване на ПТП, поради което е необходимо да се
предприемат мерки, свързани с пасивната безопасност на
пътната инфраструктура. Използването на ограничителни
системи от стомана показва явно превъзходство пред
ограничителните системи от бетонови елементи що се отнася до
безопасността на пътниците, както и по отношение на
материалните щети при сблъсъка. Пътните системи от стомана са
едни от най-полезните мерки, които могат да се прилагат за
намаляване на травматизма, жертвите и щетите от ПТП по
пътищата.
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• 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 нарастващата нужда от подобряване на пътната
безопасност. Това налага периодичната актуализация на
действащите в момента норми, правила и указания на
територията на Република България, както и създаването на
нови нормативни документи, което ще допринесе до прилагане
на най-добрите европейски и световни практики. В тази връзка
апелираме за актуализация на Техническата спецификация на
АПИ, от 2014г, както и утвърждаване на „Наредба за условията и
реда за използване на ограничителни системи за пътища и
изискванията към тях“. Считаме, че това ще доведе до
използване на съвременни практики при изграждането на нови
пътища, както и реконструкцията, ремонта и рехабилитацията
на съществуващи пътища, което от своя страна ще повиши
качеството на пътната инфраструктура и ще осигури по-голяма
безопасност на нейните ползватели.

• 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 на вертикалната сигнализация, както и на предпазните
огради за пътища. За да могат всички тези елементи да
изпълняват предназначението си, е необходимо те да бъдат
редовно почиствани и измивани чрез специализирани машини
със специално оборудване поне два пъти годишно – през
пролетния и есенния сезон, с което ще се удължи
експлоатационния им живот.

Препоръки за повишаване на пътната безопасност чрез 
ограничителни системи за пътища:



Технология на производство, 
Производствени мощности, Контрол 
на качеството 
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Проектиране на ограничителни системи 
за пътища

Технология на производство

Контрол на качеството на 
производство 

Поцинковане на продукта

Монтаж на ограничителни 
системи за пътища

Контрол на качеството при 
монтаж

https://jupiterholding.bg/
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На 01.01.2011 година оценяването на
ограничителните системи за пътища се
извършва по реда и условията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и
на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО и на Наредба №
РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България, както и
при спазване изискванията на БДС EN 1317-
5:2007+А2 „Ограничителни системи за
пътища. Част 5: Изисквания относно
продуктите и оценяване на съответствието на
ограничителни системи за превозни средства

Серията стандарти 
БДС EN 1317

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

От тогава се хармонизира
българския стандарт за пътна
безопасност с всички европейски и
международни стандарти, норми и
изисквания, както и се съблюдава
тяхното спазване.
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Съгласно БДС EN1317 стоманените предпазни огради
трябва да бъдат тествани чрез изпитване на удар (краш
тестове) и да имат CE маркировка. С тази маркировка
производителите декларират, че продуктите (ограничителните
системи за пътища) отговарят на съществените изисквания на
европейската директива на строителните продукти. Основна
цел на стандарта е да намали щетите върху автомобила, да
осигури по-голяма безопасност за пътниците и да сведе до
минимум опасността от навлизане на автомобила в насрещното
движение.



Основната дейност на  
компанията е производство, 
доставка и монтаж на 
стоманени предпазни огради
за пътища, съгласно БДС EN 
1317. , както и създаването и 
пускането на нови продукти на 
пазарa.
За осъществяването на тази 
дейност, в съответствие с 
действащите технически норми 
и стандарти, ние разполагаме с 
всички необходими 
високотехнологични машини и 
съоръжения.
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За да стигне крайният продукт
до пътната инфраструктура, е
необходимо да измине дълъг път, за
да отговаря на всички нормативни
действащи документи за страната
ни.

”Юпитер Холдинг” АД разполага
с високо квалифициран персонал,
включващ инженери с дългогодишен
опит, които приемат своята работа
като мисия и влагат много усилия за
създаването на най-добрите решения
за обезопасяване на пътната
инфраструктура.
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При проектирането на ограничителните системи се използва екип
от компютърни инженери, който създава компютърни симулации, с
помощта на които се предвиждат отклоненията от реално търсените
резултати.
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С помощта на крайните резултати, 
получени от виртуалните 

симулации, екипът ни може да
предприеме мерки за по-добър

подбор на съставните елементи на
ограничителните системи, за да е 

възможно при първоначалното
реално изпитване на системите да

получим търсените от нас
експлоатационни характеристики.

След като една система премине успешно
краш тест, тя се оценява съгласно БДС EN
1317-5 и получава сертификат за постоянство
на експлоатационните показатели от
нотифициращ орган. На база на този
сертификат, производителите издават
Декларация за експлоатационни показатели
(ДЕП), където декларират съответните
характеристики на системата.
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”Юпитер Холдинг“ 
АД притежава 

високотехнологично 
оборудване -

автоматизирани 
линии за производство 

на отделните 
елементи, необходими 

за изграждането на 
ограничителните 

системи.

За да бъде една система максимално ефективна на
пътя, то тя трябва да бъде произведена така, както е
преминала първоначалното изпитване.
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Oсновната стартова суровина, която използваме при производството
на ограничителни системи, е горещо валцована ламарина, която се
доставя на рулони. Те се разкрояват на слитер машина на щрипс ленти
по необходими точни ширини за различните продукти.
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Лентите се 
прехвърлят към 

ролкоформоващи 
машини за производство 
на различните профили 
– шини тип А, шина тип 

B, шина тип 3N, 
стълбове, обтегачи и т.н. 
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Отделно от ролкоформоващите машини
разполагаме с много абканти, пресови
машини, гилотини, машини за газоплазмено
рязане и др.

Всички те са автоматизирани и
посредством компютърно управление се
задават параметрите за производство, което
гарантира прецизност и качество на
изпълнение.
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Елементите от ъглови профили и шини, които се
използват в предпазните ни парапети, изработваме
на модерна CNC машина – машина с Цифрово
програмно управление.

На нея автоматично се режат, разпробиват и
трайно маркират отделните детайли.

Производствените цехове са оборудвани с
кранове, мотокари и транспортни колички, с
които лесно и бързо се осъществява вътрешния
транспорт на произведените заготовки и
изделия.
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За гарантирането на висок клас
продукция се използват материали,
които са с доказано високо качество.

Качеството се следи от Отдела по технически и качествен
контрол (ОТКК) по време на самото производство. Измерват се
точните размери, толеранси, отклонения и отвори, които трябва
да отговарят на зададените в техническата документация
параметри.

Основните съставни елементи
на изделията са трайно маркирани
за проследяването и контрола на
качеството.

Фирмата ни притежава
машини, които позволяват
автоматично поставяне на такъв
тип маркировка на изделията.

Трайната маркировка води до
създаването на номерация,
проследима в нашите регистри и по
всяко време може да се провери
партидата на съответното изделие.
По този начин изделието става
напълно проследимо.



34

Освен вътрешния ОТКК отдел,
дружеството ни е одитирано на регулярна
база от различни организации.

Една такава е нотифицираният орган
БАН (Българска академия на науките) и по
конкретно „Институт по механика“ към БАН,
група Мехатрол.

Извършват се годишни одити, за
проследяване на качеството на готовите
изделия и производствен контрол в
предприятието.

Извършването на одитите се осъществява
съгласно вътрешно заводски контрол, в
съответствие с европейскии норми и дадени
правила. Всички тези процедури са описани в
наръчника по ISO 9001:2015.
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Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2015. Разполага и със
сертификати на системи за управление ISO 14001:2015, ISO
45001:2018 и ISO 39001:2012.

В Германия съществува 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
тази връзка три пъти годишно компанията ни е одитирана и от
Асоциацията за технически инспекции (TUV).

Одитиращия орган извършва производствен контрол на
фабриката (FPC*) и съблюдава за съответствието на качеството на
изделията, произвеждани конкретно за продуктите на RAL RG 620. *
*FPC (Factory Production Control)
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На одитиране и контрол подлежи и горещото поцинковане на
елементите. Основната спецификация за цинково покритие се
определя от стандарт – БДС EN ISO 1461 „Горещо поцинковане
върху желязо и стоманени изделия – Спецификации и методи за
изпитване“. Благодарение на модерните технологии и високо
квалифициран екип, с който разполагаме, качеството на крайния
продукт демонстрира съответствие с всички необходими стандарти.

Отделът за качество следи цинковото покритие да бъде
равномерно, непрекъснато и с добро сцепление. Съблюдава се също
така и цветът на покритието в зависимост от основния метал.

След изършеното окачествяване на продукта се предостява
сертификат за качество за готовите елементи.
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От съществено значение за
осигуряване на пътна безопасност е и
правилният монтаж. За да се
гарантират предпазните качества на
ограничителните системи, те трябва да
бъдат монтирани съгласно докладите от
първоначалните изпитвания.

Монтажът се извършва съгласно технологични указания на
производителя, които съдържат цялата необходима информация за
процесите при инсталирането на ОСП.

За да се подсигури качеството при монтажа на ограничителните
системи се извършва последващ контрол от нашите обектови
инженери, които следят за съответствието и спазването на всички
изисквания и критерии на технологичните указания.



Нашата цел, обръщайки внимание на всички тези
детайли, е да създаваме продукти, които са с идеално
качество, отговарят на действащата за страната ни
нормативна уредба и не на последно място -
повишават нивото на безопасност на пътната
инфраструктура.
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Пътната безопасност в страните от Дунавския регион 
– „споделена отговорност“ на партньорите в проект 
RADAR, гост автор д-р инж. Ванина Попова, УАСГ

Темата за безопасността на движение по пътищата засяга различни
аспекти от нашето ежедневие и е безспорен факт, че мерките за
повишаване на нивото на безопасност на пътната инфраструктура
следва да бъдат приоритетни. Аргументите за това са категорични –
пътнотранспортните произшествия водят до огромни морални,
социални и финансови загуби. Също така е съвсем логично, че след
като пътнотранспортните произшествия са основна причина за
смъртността на деца и младежи от 5 до 25 годишна възраст (по
данни на Световната здравна организация, 2018г.), то действията за
повишаване на безопасността на движение по пътищата следва да са
от първостепенна важност.

Звучи логично, но за съжаление действителността показва друго.
Голяма част от страните от Дунавския регион се характеризират с
брой ПТП на година над средния за ЕС, а България поредни години
е на челните места по брой загинали в пътни произшествия в
рамките на ЕС. Освен това в голяма част от тези страни липсва
целенасочено финансиране на конкретни мерки за подобряване на
безопасността на пътната инфраструктура.

Фигура 1 Смъртност (убити/млн. жители) в Европейските страни (ЕС, Обединено 
кралство, Норвегия, Швейцария, Израел, Сърбия) (ETSC, 2020)
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Трудно е да се признае подобен факт, но като че ли обществото
някак си се е примирило с подобна „черна“ статистика.
Изглежда, че вместо да строим „толерантни“ пътища, ние
ставаме толерантни към пътнотранспортните произшествия, а
това е недопустимо. Действително шокът при новината за
поредния тежък инцидент, взел жертви, е голям, но пък за
сметка на това бързо отминава и така до следващото
произшествие. Някъде във времето между тях като че ли губим
своята емпатия и произшествията остават някъде там в черната
статистика.

Затова и към днешна дата звучи някак утопично постигането
дългосрочната цел на „Визия 0“ за свеждане до нула на броя на
загиналите по пътищата.

Пътната безопасност не бива да разчита на спорадични
инициативи, провокирани от поредното случило се тежко ПТП.
За да постигнем стабилна тенденция за намаляване броя на
пътните инциденти, е необходимо реализирането на
дългосрочна и устойчива политика по отношение на пътната
инфраструктура и нейната безопасност, базирана на
последователни и обосновани действия конкретно насочени към
пътната безопасност, обезпечени с предвидимо и целево
финансиране.

“Визия Нула“, Устойчива пътна безопасност, Подход „Безопасна
система“ са редица понятия, които се употребяват във връзка с
обединените усилия на Европейските държави за драстично
намаляване жертвите и тежко-ранените при пътнотранспортни
произшествия като крайната цел е свеждането им до нула в срок
до 2050 година. Междинна цел е 2030 г., до когато
произшествията трябва да са редуцирани с 50% спрямо 2020 г..

Според принципа на Устойчивата пътна безопасност, 
пътната инфраструктура трябва да е 
„толерантна“,“опрощаваща“ грешките на водача, т.е. да не 
създава предпоставки за грешка на водача да прерастне в 
тежко ПТП



В тази връзка през 2019г. влиза в сила изменението на
Директивата относно управлението на безопасността на
пътните инфраструктури - Директива (ЕС) 2019/1936 НА ЕП.
Предполага се, че с промените са отстранени пропуски на
предходната директива като и се въвеждат ключови новости,
за да се подобри цялостната безопасност на движението в
съюза. Променя се принципният подход като се акцентира на
проактивните методи за подобряване на пътната
безопасност, т.е. предприемане на действия за
предотвратяване на пътните произшествия, търсене на
слабите места в системата човек-път-автомобил-околна среда
и отстраняването им преди да се случат произшествия,
осигуряване на „безопасна система“, основаваща се на
четирите основни стълба – безопасна инфраструктура,
безопасни водачи, безопасни превозни средства, безопасна
помощ след произшествие.

Някои от ключовите моменти в изменението засягат
разширяването обхвата на провеждане процедурите на
директивата не само по TEN-T мрежата, а и по всички АМ,
първокласни пътища и такива, финансирани със средствата
на ЕС, даването на превес на проактивните методи за
управление безопасността на пътната инфраструктура,
акцентира се върху уязвимите участници в движението,
хоризонталната маркировка и вертикалната сигнализация и
също така се въвежда нова процедура - цялостна оценка
безопасността на пътната мрежа. Такава цялостна оценка на
безопасността трябва да се осъществи не по-късно от 2024г., а
пътищата следва да се класифицират в поне три категории
според оценката за нивото им на безопасност.
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Всъщност Европейският съюз се бори за намаляване на
смъртните случаи и сериозните наранявания на пътя от
десетилетия. С различни инициативи, обществени кампании,
научни изследвания и иновации, ЕС работи по темата за
пътната безопасност с всички държави-членки, като ги
подкрепя да споделят своя опит и най-добри практики.

Такъв е и международният проект RADAR, в който и нашата
страна взе участие и който ни даде възможност да видим на
живо и приложим действително някои от заложените в
горецитираните документи мерки. В рамките на три години и
половина участниците в проекта се постараха да съберат и
демонстрират някои от най-добрите практики за пътна
безопасност и действително си заслужава натрупаният от него
опит да не остане забравен в информационната му база, без да
достигне до по-широка публика. Интензивна работа за такъв
продължителен период от време трудно би се побрала в рамките
на един доклад или статия, но пък могат да се маркират някои
от акцентите в проекта.

Фигура 2: Участници в проект РАДАР
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РАДАР (Risk Assessment on Danube Area Roads), в който
Българска браншова асоциация „Пътна безопасност“ е
проектен партньор, а Агенция Пътна инфраструктура –
асоцииран стратегически партньор, е проект за оценка на
риска по пътищата в Дунавския регион и в него са
заложени някои от ключовите европейски приоритети в
управлението на безопасността на пътната инфраструктура.
Основната му цел е повишаване на капацитета и засилване
на транснационалното сътрудничество за всички участници
в движението, включително уязвимите участници в
движението по основните, второстепенните и други пътни
мрежи в региона. Една от основните задачи на RADAR е да
идентифицира риска в пътните мрежи и да предлага
планове за системно намаляване на този риск чрез
подобряване на инфраструктурата.

RADAR фокусира дейността си в 6 тематични области:

Обща пригодност на пътните участъци за подобряване 
на безопасността и поддържането чрез Инвестиционни 
планове за по-безопасни пътища;

TО1:

Осигуряване на уязвими участници в
движението (пешеходци и велосипедисти);TО2:

ИТС и други техники за управление на
скоростта;TО3:

Пътна безопасност в близост до училища;TО4:

Ефекти от пандемията COVID-19 върху
състоянието на пътната безопасност;TО5:

Директива за управление на безопасността на 
пътната инфраструктура 2019/1396/EC (RISM) в 
района на Дунав.

TО6:
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В рамките на проекта се проведоха обучения, учебни посещения
и срещи на експерти по пътна безопасност за обмяна на добри
практики, създадоха се различни документи в помощ на
експертите по пътна безопасност, администрациите и
заинтересованите страни, включително Стратегия за
подобряване пътната безопасност на Дунавската
инфраструктура и национална планове за действие, свързани с
нея.

Може да се каже, че всяка една от засегнатите тематични
области е актуална не само, защото е заложена като приоритет в
Европейските стратегически документи, но и защото в България
също има нужда от повишаване на вниманието върху тях, от
осъвременяване на съществуващи практики и създаване на нови
такива.
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Например Интелигентните транспортни системи (ИТС). Разбира
се, отдавна се говори за тях у нас, но дали реално се прилагат
ефективно?
Очаква се през следващите години дигитализацията на
транспорта като цяло и в частност на ИТС да направи значителен
скок напред. Но за да бъде успешно внедряването на ИТС, то
трябва да бъде последователно и правилно координирано в целия
ЕС.

ИТС имат за цел повишаване ефективността на трафика чрез
минимизиране на проблемите чрез осигуряване по-добра
информираност на водачите посредством предоставяне на
предварителна информация за трафика, информация за
движение в реално време, за локалните условия, което намалява
времето за пътуване на пътуващите, както и повишава тяхната
безопасност и комфорт. Използвайки ИТС можем също така да
допринесем за успокояване на трафика, както и за прилагане на
набор от мерки, насочени към балансиране на безопасността и
ефективността на скоростите на превозните средства по пътната
мрежа, респективно за намаляване на вредните емисии от
транспорта.
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В рамките на проекта се демонстрираха резултати от въвеждане
на контрол на „средна скорост“ в участък от Австрийската пътна
мрежа. Контролът на средната скорост все още е сравнително
нов и често се възприема със скептицизъм. Особено у нас, където
максимално разрешената скорост от 140 km/h, която определено
е сред най-високите в ЕС, често се надвишава. Въпреки, че все
още не е широко приложен и не е оценен в значителен мащаб, в
Австрия отчитат положителни резултати. При определени
критерии, свързани с интензивност на движението и
регистрирана аварийност, е избрано въвеждането на контрол на
средната скорост в някои тунели, участъци от автомагистрали и
участъци в ремонт без спиране на движението. В един от
тунелите, например, през първата година от въвеждането на
мярката, е регистрирано намаление на средната скорост с
повече от 10 км/ч. След две години катастрофите с наранявания
намаляват с 33,3%, а тези със смъртни случаи и тежки
наранявания с 48,8%. Вземайки предвид както ефектите върху
пътната безопасност, така и емисиите от пътния трафик,
съотношението цена-полза на средния контрол на скоростта е
изчислено на 1:5,3.

Проектните партньори имаха възможност в рамките на проекта
да приложат на практика голяма част от теоретично
представяните концепции и добри практики чрез изпълнението
на Пилотни проекти по съответните тематични области.

Българският пилотен проект беше осъществен от ББАПБ, за да
демонстрира как действително функционират плановете за
инвестиции за по-безопасни пътища (SRIP Safer Roads
Investment Plans).
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„Инвестиционни планове за по-безопасни пътища“ (SRIP) са
ориентирани към оптимизиране на използването на
ограничени инвестиционни средства за подобряване
състоянието на пътищата и за пътна безопасност, като
предоставя именно най-ефективните инженерни решения от
гледна точка анализи ползи-разходи на най-подходящите
места/пътни участъци. Подобни икономически оценки са
ценен инструмент за сравнение, определяне на приоритети и
избор на действия в областта на пътната безопасност и могат
да бъдат метод за идентифициране на мерки, които
предлагат най-висока икономическа и социална
възвръщаемост за избран период от време.

За изготвяне на такъв инвестиционен план е необходима
реализацията на няколко отделни анализни етапи – от
анализ и оценка на риска, през категоризация на
безопасността и изготвяне на инвестиционен план и като
резултат – готов за изпълнение проект на база на мерките,
заложени в инвестиционния план.

Фигура 4: Етапи на пилотния проект SRIP
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Дефинираните на база подробен анализ пътни участъци за по-
нататъшни пътни проучвания и оценка и категоризация на
безопасността са с обща дължина около 230 км:

Фигура 5: Специализиран автомобил за провеждане на обследването 
AMSС – Centar za motorna vozila d.o.o. – Сърбия 

За осъществяване на обследването, с което реално се оценява
„вградената“ безопасност на пътя, се използва специално оборудван
автомобил, така че записаното видео да се използва за виртуално
преминаване през мрежата и автоматизирана идентификация на
елементите на инфраструктурата.

Път I-5 Русе – Бяла от км 6+700 
до км 56+200, общо = 49,5 km

Път II-55 „Проход на Републиката“ от км 0+000
до км 57+800, общо = 57,8 km

Път II -21 Русе – Силистра, общо ≈ 124 km
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След обследването на пътя специализиран софтуер изчислява
броя на звездите (SRS – Star Rating Score). SRS е индикатор без
единица, който изобразява капацитета за безопасност на
инфраструктурата за всеки тип ползвател на пътя и се изчислява
за 100-метрови отсечки. Така наречената звездна оценка -
системата Star Rating, използва типичната международна
практика за оценка на най-добре представящата се категория
като 5-звездна и най-лошата като 1-звездна (скала от 5 звезди),
така че 5-звезден път означава, че вероятността от катастрофа,
която може да доведе до смърт или сериозно нараняване е много
ниска. Праговете са различни за всеки ползвател на пътя и са
определени след значителни тестове за чувствителност, за да се
определи как SRS варира в зависимост от промените в елементите
на пътната инфраструктура. При тази „Звездната оценка“
пътните участъци са показани с различен цвят, в зависимост от
получения брой „Звезди” (5-звезден - зелен и 1-звезден - черен).
За съжаление диаграмата, онагледяваща резултатите от
направеното обследване на трите пътни отсечки у нас е оцветена
предимно в черен цвят.

Фигура 6: Карта със Star Rating за пътниците в автомобила
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Фигура 7 Обобщени резултати Star Rating съществуващо положение

След обработка на данните и изготвяне на инвестиционния план за
всичките обследвани участъци са предписани общо 25 628 мерки за
подобряване безопасността на движение, след евентуалното
прилагане на които, биха се очаквали следните резултати, изразени
със звездна оценка.

Фигура 8 Резултати Star Rating след прилагане на предложени мерки за път I-5
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Фигура 9 Резултати Star Rating след прилагане на предложени мерки за път II-21

За получаване на икономическа оценка на различни варианти за
противодействие, беше направена оценка на броя на смъртните
случаи и сериозните наранявания при съществуващи условия на
всеки 100 m участък от пътя. За всеки 100-метров участък от пътя
бяха идентифицирани поредица от мерки за противодействие, които
биха могли да бъдат приложени. Това беше постигнато чрез
отчитане на способността на всяка мярка да намали риска.

След това всяка идентифицирана мярка е подложена на анализ
BCR ( Benefit – Cost ratio – отношение полза/разходи).
Ползата от мярката се определя чрез изчисляване на нетната
настояща стойност на смъртните случаи и сериозните наранявания,
които биха били избегнати в продължение на двадесет години, ако
мярката бъде въведена.
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Въпреки, че предложените мерки имат нужда от допълнителен
подбор от пътен инженер, резултатите от анализа показват, че при
въвеждането на всички предложени подходящи мерки за
подобряване на безопасността на трите обследвани пътни отсечки
би предотвратило общо 4214 броя смъртни случаи и тежки
наранявания по тези отсечки за период от 20г. при съотношение на
ползи-разходи 2,0.

Първите пет най-ефективни и рентабилни мерки, които биха могли
да помогнат за спасяването на най-голям брой човешки животи,
включват следните идентифицирани решения: Възстановяване на
маркировката, Поставяне на ограничителни системи за пътища –
от двете страни, Защитени завои, Осигуряване на пешеходна
пътека.

Най-общо казано, без да е изненада за никого, резултатите
показаха, че текущото състояние на обследваните пътищата в
България се нуждае от подобрения, за да се постигне желаното
ниво на безопасност (поне 3 звезди) и да се изкачи по-високо в
международния рейтинг за ниво на безопасност по пътищата.
Подобни планове могат да бъдат в подкрепа на заинтересованите
страни и пътни администрации.

Ефективното управление на пътната безопасност се нуждае от
действително изпълнение на актуални и действащи политики, от
надеждна изходна информация под формата на цялостна оценка
безопасността на пътната мрежа, идентифициране на конкретни
коригиращи мерки и планиране на действия, които предлагат най-
висока икономическа и социална възвръщаемост на инвестицията
за определен период от време.
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Проект РАДАР следва да намери своя по-широк отзвук сред
заинтересованите от пътна безопасност страни, защото поставя и
коментира проблеми, но и предлага потенциални решения.
Подобни проекти са необходими също така, за да напомнят
колко важна е политическа воля и осигуряването на целево
финансиране на мерки, конкретно насочени към подобряване
безопасността на движение, защото когато има финансов ресурс,
макар и оскъден, чрез ефективното му и обосновано разходване
ще започнем да се доближаваме повече до водещата цел – Нула
жертви на пътя до 2050г .

Фигура: Пример за добри практики: Австрия – площадка за игра и обучение 
на деца велосипедисти

Фигура: Пример за добри практики: Словения и Австрия - допълнителна 
маркировка за ориентация и управление на скоростта на мотористи при 
движение в крива.
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Мисията на Юпитер Холдинг АД

Някои от основните видове са - замърсяване на въздуха,
замърсяване на водите, замърсяване на почвата, шумово
замърсяване и други. Природата е не само наш дом, но е и
жизненоважна за нашето съществуване - още от първата ни
глътка въздух и така през целия ни живот. Понижаването на
качеството им води до негативно влияние върху човешкото
здраве, промяна в климата и води до редица природни
катаклизми и екологични проблеми.

Земята е нашият естествен дом и още от самото си
раждане ние вдишваме от нейния въздух, пием вода и
се храним от нейните блага. През целия си живот ние
сме в непрекъсната връзка и взаимодействие с
природата и околната среда. Това от своя страна води
до задълбочаване на най-актуалния и най-тревожния
за нашето време проблем - замърсяването на
планетата. Този проблем несъмнено оказва
изключително неблагоприятно и необратимо
въздействие върху природата и човечеството. Има
различни видове замърсяване, но всички те имат нещо
общо помежду си – причинени са основно от човешка
дейност.
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За щастие в последното десетилетие темата за замърсяването на
околната среда е все по-дискутирана и редица световноизвестни
организации и корпоративно отговорни компании са насочили
усилията си към намаляване на вредното влияние на човека
върху природата. Но все още от водещите политици на
икономически развитите държави се очаква да вземат
решителни мерки. Всички ние сме длъжни да полагаме повече
усилия в ежедневието си, за да намалим вредното влияние върху
нашата планета. В тази връзка екипът на „Юпитер Холдинг“ АД
се обединява и работи не само около конкретната си
производствена или търговска дейност, но и около обща Мисия –
опазване на Земята и съхраняване на нейните природни
ресурси. Ние подкрепяме и се включваме в различни проекти,
които са насочени към опазването на околната среда. Много от
нашите служители индивидуално или организирано се включват
в различни кампании за почистване на паркове и природни
забележителности, като доста често участват със своите
семейства. По този начин всеки от нас с делата си допринася за
подобряване на чистотата на околната среда и дава добър
пример на своите деца.
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Стараем се да поддържаме служителите си информирани и да 
ги правим съпричастни към различни кампании и 

отбелязването на национални и световни дни, свързани с 
опазване на природата, като – Световният ден на Земята, 

Световният ден на водата, Световният ден на околната среда и 
много други.

Нашият екип единодушно взе решение, всеки фирмен 
тиймбилдинг да бъде насочен освен към сплотяване на 

колектива и към една безкористна и доброволческа цел –
почистване, поддържане и подпомагане на околната среда.

В предишен брой на нашето Месечно е-Издание споменахме 
как през месец май служителите на „Юпитер Холдинг“ АД, 

загрижени за природата, заедно залесиха местност над 
красивия град Девин със 160 броя Бял бор (Pinus sylvestris). 
Има редица причини защо е необходимо да пазим горите и 

защо е важно всеки един от нас да засади поне едно дърво през 
живота си:

Основен фактор за борба с 
глобалното затопляне

Подобрява качеството на 
въздуха

Предотвратява появата на 
свлачища и наводнения

Дом на хиляди 
животински видове

Намалява скоростта на 
вятъра

Влияе благоприятно върху 
нашето психично здраве
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Какво правим ние?

Имаме изградена система за разделно събиране и 
предаване на отпадъци на фирми, притежаващи 
съответните необходими лицензи за тяхното събиране, 
транспортиране, съхранение, предварително третиране, 
рециклиране и оползотворяване на отпадъците.

Целият сграден фонд е с висока енергийна ефективност.  На 
покривите на по-голямата част от сградите са изградени прозрачни 
покривни елементи. Целта е да пропускат и разпределят слънчевата 
светлина в помещенията, като по този начин се пести значително 
количество електроенергия за осветление.

Всички производствени и административни помещения са 
с подменени енергоспестяващи LED осветителни тела, 
като част от тях са с монтирани датчици за движение.

Основният отпадък, който фирмата ни генерира, са метални 
остатъци от листове, горещовалцувани рулони и стружки от 
производствения цех, като те се предават на лицензирани фирми. 
Този скрап подлежи на пълна преработка, без остатъци, като чрез 
разтопяване се превръща в основна суровина за производството на 
нови метални изделия.
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Всички козлови и мостови кранове са с инверторни 
мотори, което води до минимален разход на енергия.

От 2020 год. насам е започнато поетапно закупуване на 
автомобили и товарни автомобили с екологична категория евро 
6. Главният мениджър на Юпитер Холдинг е поставил цел пред 
ръководителя на отдел Транспорт да обнови целия ни автопарк, 
чрез закупуване на хибридни или изцяло електромобили.

В една от фирмите ни има изградена и работи система за 
зареждане на електроавтомобили. Предстои да изградим 
такава и във втора наша производствена база.

Където е възможно, 
върху покривните 
системи на нашите 
административни и 
производствени сгради 
са изградени соларни 
системи с цел 
производство 
на екологична енергия. 
Такива системи са 
изградени и върху 
покритите паркинги за 
автомобили. По този 
начин преминахме  
към електроенергия, 
произведена от 
слънчевите лъчи, 
посредством 
фотоволтаична система. 
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За поредна година, ние 
подкрепихме  
благотворителната кампания 
„Капачки за бъдеще“. 
Кампанията е изключително 
успешна и има за цел да 
събира и продава на 
рециклиращи фирми 
пластмасови капачки, а със 
събраните средства закупува и 
дарява апаратура и техника 
за детски отделения в болници 
в различни населени места в 
България. 

Всеки от нас годишно генерира огромни 
количества битови отпадъци, като 

значителна част от тях са от пластмасови 
изделия и опаковки. Разделното събиране 
на боклука е заделжително за всеки от нас, 
но само то не е достатъчно, за да подобрим 

състоянието на природата. Обемът на 
изхвърляните боклуци ежедневно е огромен 

– можем да подпомогнем намаляването 
обема на отпадъците като преди да 

изхвърлим пластмасовите бутилки/кутии 
или алуминиевите  кенчета, първо ги 

смачкаме, което намалява с до 80% 
първоначалния им обем. 

В офисите си сме намалили употребата на хартия до минимум, като 
не разпечатваме излишни неща. Поздравителните адреси, картички 
и всичко, което позволява, се изработва, изпраща и съхранява в 
дигитален вариант.
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Изключително важно е да събираме и изхвърляме разделно 
произведените от нас отпадъци, както и опасните такива да предаваме 
към съответните пунктове. Разделното събиране както на битовия, така 

и на производствения отпадък, позволява неговото рециклиране и 
съответно повторна употреба. Това води със себе си редица позитиви за 

околната среда – по-малко замърсяване и попадане на боклуци и 
вредни химикали в природата, почвата и водите, както и по-малко 

изразходена електроенергия и отделен въглероден диоксид в 
атмосферата. Разбирайки важността на проблема, искаме със своя 

пример да допринесем и да призовем всеки да даде малко от себе си и 
да положи усилие чрез своите действия да намали катастрофалните 

негативни последици, които оставяме след себе си. Наша е 
отговорността да запазим природата и да оставим на идните поколения 

едно място, годно за живот.
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