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Уважаеми читатели,

за нас е удоволствие да Ви представим 

последния празничен брой за 2021г. на 

месечното е-Издание на „Юпитер Холдинг“ АД.

В този брой ще направим ретроспекция на 

дейностите, новостите, интересните и 

любопитни факти в сферата на пасивната

пътна безопасност през изминалата 2021г.

Благодарим Ви за времето, което сте отделяли 

през годината, за да прочете нашите издания.

В навечерието на коледните и новогодишни

празници бихме искали да Ви пожелаем да 

стигнете живи и здрави там, за където сте 

тръгнали. Бъдете внимателни и толерантни на 

пътя, спазвайте правилата за движение и 

отчитайте климатичните условия.

Екипът на „Юпитер Холдинг“ АД Ви 

поздравява с настъпващите празници, като

пожелава на Вас и Вашите семейства здраве, 

благополучие и успех в личните и 

професионалните Ви начинания.

Весела Коледа и щастлива Нова година!

https://jupiterholding.bg/
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През изминалата 2021г., Ви запознахме с много интересни и 

надяваме се полезни за Вас теми в сферата на пасивната пътна 

безопасност. Екипът, който се погрижи за всичко това, е съставен 

от млади и амбициозни хора, които са много различни помежду 

си, но ги обединява една мисия: 

„Човешкият живот и здраве са най-висшите ценности.“

Паулина 

Миленова

инж. Мирослава

Сурова

Гергана 

Рангелова

инж. Янина

Маринова

инж. Даниел 

Козуев

инж. Мартин 

Гочев

инж. Станимир 

Колев

Владимир 

Павлов

инж. Мария 

Ташева

Петко Горев
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Гост автори през изминалата 2021г. на нашите 

издания бяха:

н.с. инж. Николай Стоянов

„Институт по пътища и мостове“ 

към АПИ

Инж. Надежда Парлъкова-Жекова

Председател на Национална 

професионална секция „ТСТС“, КИИП

Д-р инж. Ванина Попова,

УАСГ

Инж. Алекси Кесяков

Експерт по безопасност на 

движението и дългогодишен 

секретар на ДОККПБДП в МВР
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Изключително важната 

характеристика на 

ограничителните системи за 

пътища, а именно СТЕПЕН 

НА СИЛАТА НА УДАРА 

/ASI/.

Неслучайно многократно през 

годината сме Ви напомняли 

за този коефициент, защото 

има ли нещо по-важно от 

човешкия живот?! 

При възникване на ПТП, не е 

важно колко модерен и 

луксозен е автомобилът, 

колко системи за сигурност е 

притежавал, а единствено 

оцелели ли са пътниците в 

него. Ще се приберат ли живи 

и здрави при семейства си и 

ще зарадват ли близките си с 

присъствието си на коледната 

трапеза?

Човешкият живот е най-ценното 

благо и ние сме длъжни да правим 

всичко възможно да го запазим.

Ето защо е необходимо при 

проектиране 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, 

проектантите да залагат и Степента 

на силата на удара с цел намаляване 

жертвите на ПТП и постигане на 

максимално ефективна и безопасна 

инфраструктура. 

Правилно 

изписване  

Грешно 

изписване

N2 –A – W4 N2W4

H2 –A – W4 H2W4
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Преимуществото на 

стоманените ограничителни 

системи пред тези от бетонни 

елементи. 

Що се отнася до безопасността на 

пътниците, както и по отношение на 

материалните щети при сблъсъка, 

ограничителните системи за пътища 

от стомана показват явно 

превъзходство пред ограничителните 

системи от бетонови елементи. 

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.

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Предимства на динамичните 

/стоманени/ огради пред 

статичните /бетонни/ такива
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА: Нормативна база за 

ограничителни системи за 

пътища

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.

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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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



11

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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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Значимостта на ограничителните системи за пътища

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.

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

• Считаме, че е необходимо обновяването на ограничителни

системи, които не отговарят на изискванията на фамилията

стандарти БДС EN 1317, да е задължително. Нужно е да се

вземе под внимание и степента на силата на удара ASI,

както и да се предписват, приемат и монтират предпазни

огради със степен на силата на удара А, по изключение В и в

никакъв случай С.

• Необходимо е да се предприемат мерки, свързани с пасивната

безопасност на пътната инфраструктура. Сравнени с

огрничителните системи от бетонови елементи, тези от стомана

показват явно превъзходство по отношение на безопасността на

пътниците и материалните щети при сблъсък.

• Периодичната актуализация на действащите в момента норми,

правила и указания на територията на Република България,

както и създаването на нови нормативни документи, ще

допринесе за прилагането на най-добрите европейски и

световни практики. Необходима е 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.

• За да изпълняват предназначението си, е необходимо

вертикалната сигнализация и предпазните огради за пътища

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

експлоатационният им живот.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Успешното развитие на една компания е сложен и динамичен 

процес, който изисква добре разработена стратегия и ясно поставени 

цели и задачи. Основните цели и задачи за нашата компания са:

Разработване и 

проектиране на нови 

продукти;

Конкурентна 

ценова листа на 

предлаганите от 

нас продукти;

Отлично качество на 

производство на 

всички изделия от 

продуктовата ни 

гама;

Гъвкавост в 

сроковете за 

извършване на 

строително-

монтажни 

дейности;Отлично 

качество на 

горещо 

поцинковане

новите продукти, които компанията успя да реализира, въпреки 

пандемията от COVID-19, която продължава да представлява тежка 

извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и 
световен мащаб.
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За да отговаряме на нуждите на пазара, постоянно развиваме нашата
продуктова гама с нови и нови системи и решения. В тази връзка Ви
представяме новите ни продукти, които пуснахме на пазара и които се
характеризират със следните експлоатационни показатели:

Степен на 

задържане

Степен на силата на 

удара /ASI/

Зона на действие

/W/

N2 A W2

H1 A W3

H1 A W4

L1 A W3

Н2 А W3

H2 A W4
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
„Семейство“ ограничителни 

системи

Продукти от едно „семейство“ са ограничителни системи за пътни

превозни средства, изградени с едни и същи видове елементи (шина,

стълб, конзоли, греди, свързващи елементи и др.), които в различна

комбинация са ограничителни системи с различна степен на

задържане и/или зона на действие. Тези системи имат голямо

предимство и са важен фактор за поддръжката и рехабилитацията на

пътната мрежа. При предпазните огради от едно “семейство“ не са

необходими преходни елементи, тъй като връзката между две

ограничителни системи с еднакви напречно сечение и материал и с

разлика в зоните на действие не повече от един клас, не се счита за

преходен елемент.

Пример за „семейство“ 

ограничителни системи:

Ограничителни системи 

изпитвани с:

N2-A-W2 = H1-A-W3 = L1-A-W3 

системите са съставени с 

еднакви елементи и с 

разстояние м/у стълбовете 1.33м

N2-A-W3 = H1-A-W4 = L1-A-W4 

системите са съставени с 

еднакви елементи и с 

разстояние м/у стълбовете 2.00м



„Семейство“ ОСП, които 

предлага Юпитер 

Холдинг АД

Степен на 

задържане

Степен на 

силата на удара

/ASI/

Зона на действие

/W/

Ограничителни системи за пътна част

JP_L1 (1.33)

N2

A

W2

H1 W3

L1 W3

JP_L1 (2.00)

N2

A

W3

H1 W4

L1 W4

JP NEO_L1 (4.00)

N2

A

W2

H1 W3

L1 W3

JPL1 N2

N2

B

W1

N2 W2

N2 W3

JPL1 H1 DS

H1

A

W2

H1 W3

H1 W4

JP Rail 3N DS

H2

A

W2

H2 W3

H2 W4

Ограничителни системи за съоръжения

JPL1 H1 BW

H1

A

W3

H1 W4

H1 W5

JPL2 3N BR

H2

A

W2

H2 W3

H2 W4
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За да бъде максимално ефективно едно „семейство“ системи, е добре

производителите да се стремят да тестват огради с различни степени

на задържане. По този начин ще могат да предложат на пазара

пълната гама от класове ограничителни системи, които да обезопасят

всички препятствия по даден строителен участък от пътя с едно

„семейство“ предпазни огради.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Ограничителни системи при 

мостови съоръжения 

Предпазните огради за мостове, подпорни,

преградни и др. стени в обхвата на пътя трябва

да се изградят до външния ръб на платното за

движение, като видът им се избира в

зависимост от опасната зона под моста или

подпорната стена.

Степента на задържане на 

ограничителните системи при мостови 

съоръжения се избира в съответствие с таблица 

7 от „Технически правила за приложение на 

ограничителни системи за пътища по 

Републиканската пътна мрежа“ на АПИ, 

2010г., но не може да бъде по-малка от Н1

Зоната на действие на ограничителните 

системи при мостови съоръжения зависи от 

ширината на тротоарната конзола, мястото на 

монтаж на предпазните огради, възможната 

височина на падане при настъпване на ПТП, 

както и от това какво препятствие има в близост 

до или под съоръжението.

Дължината на ограничителните системи за мостови съоръжения

трябва да е минимално тестваната, която се отразява в доклада от

изпитването съгласно БДС 1317-2, като обикновено тази дължина е

между 80м и 120м. Разбира се, има случаи, когато тестваната дължина

не може да бъде изпълнена, поради факта, че връхната конструкция

на съоръжението е с по-малка дължина. В тези ситуации е необходимо

ограничителната система да бъде продължена с предпазна ограда с

равна или една степен по-ниска степен на задържане преди и след

конструкцията на съоръжението, т.е. в пътна част и след това да се

монтират елементи за начало/край.
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При мостови съоръжения с по-

широки тротоарни конзоли, които 

имат и пешеходна алея, се поставя 

ограничителна система на 

разстояние 50см от края на пътното 

платно или наравно с челото на 

тротоарната конзола и в края на 

пешеходната зона, т.е. в края на 

конзолата се поставя парапет за 

пешеходци.

При мостови съоръжения, 

изградени над железопътна 

линия в близост до металния 

предпазен парапет се монтират 

предпазни оградни пана. 

При виадукти, изградени над 

автомагистрала или първокласен път, 

се изпълнява ограничителна система 

за съоръжение, метален предпазен 
парапет и предпазна мрежа. 

При съоръжения с малък габарит на 

тротоарната конзола и необходимост от 

обезопасяване с различни класове 

предпазни огради, се използват 

КОМБИНИРАНИ ограничителни системи 
за превозни средства/пешеходци. 



Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни 

системи  за съоръжения                                                     

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 BR

JPL1 (2.00) N2-B-W2 BR

JPL1 (3.00) N2-B-W3 BR

H1

JPL1 (1.33) H1-А-W3 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W4 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W5 BW

H2

JPL2 3N (1.00) H2W3 BR

Passco H2-A-W3 BW

JPL2 3N (2.00) H2W4 BR

H4b Passco H4b-B-W1 BW

Комбинирани ограничителни системи за мостова част

H1

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 

(1.33)

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 

(4.00)

H2

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

(2.00)

Парапети за пешеходци

Парапет

Парапети за пешеходци JPP 110-1

Парапети за пешеходци JPP 110-2

Парапети за пешеходци JPP 110-1 с 

ръкохватка

Парапети за пешеходци JPP 110-2 с 

ръкохватка

Тръбно-решетъчен парапет

Парапет за урбанизирани територии
20

Ограничителните системи за съоръжения, които предлага нашата

компания, са разработени така, че да покриват пълната гама от

степени на задържане и зони на действие за всички ситуации, които

възникват в хода на проектирането. Парапетите, предпазните

мрежи и всички други необходими елементи за обезопасяване на

съоръжения са изцяло създадени от нашите конструктори, за да

отговарят на изискванията за ефективна пасивна пътна безопасност

и са съобразени с всички нормативни действащи документи за

страната ни.
Продуктово портфолио
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Други Продукти

Предпазна мрежа за съоръжения при преминаване на пътя над 

електрифицирана железопътна линия

Предпазна мрежа за съоръжения за надлез над път с пешеходен парапет

Шини за дилатационни фуги

Греди за дилатационни фуги

Комбинирани преходни елементи за дилатационни фуги

Продуктово портфолио

Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи за 

съоръжения по RAL RG 620                                                 

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2
Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
N2-A-W1 (1.33)

H1

Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
H1-A-W2 (1.33)

EDSP 1.33 BW H1-A-W5 (1.33) 

L1
Eco-Safe 1.33 auf

Bauwerk
L1-A-W2 (1.33)

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

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

H4b Super Rail Plus BW H4b-A-W6 (1.33)
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Смесени ограничителни 

системи от стомана и дърво

Степен на 

задържане

Степен на силата 

на удара /ASI/

Зона на 

действие /W/

N1 A W5

N2 A W3

N2 A W4

N2 A W5

N2 A W6

N2 A W7

H1 A W4

H2 В W4

Н2 A W5

Продуктовата гама, която предлагаме е следната:

Смесените ограничителни системи от стомана и дърво се монтират 

основно на пътища, на които желаем да запазим красивата гледка към 

околната среда и системите да успеят да се впишат в цялостния 

ландшафт. Също и в защитени зони, Натура 2000, национални паркове 

- Пирин, Рила и Централен Балкан, природните паркове, морските и 

планинските курорти, в това число Рилски, Троянски и Бачковски 

манастир, етнографски музеи – резерват „Боженци“, „Етър“, както и 
градове като Созопол, Несебър, Балчик и много др. 

Смесените предпазните огради са съставени от носещи 

стоманени елементи (шини, стълбове, конзоли и др.), които са 

„облечени“ със специално обработен дървен материал. Има 

производители, които отглеждат гори от специални видове ела, 

бор и др, за да могат след това да обработят дървесината и да я 

използват за ограничителните си системи. 

Самият дървен материал е 

третиран така, че да достигне до 

предписаната трайност, да 

отговаря на всички изисквания на 

околната среда и да бъде защитен 

от дървоядни насекоми, 

дърворазрушаващи гъбички, 

плесени, гниене и други.

Продуктите от дървесина са 

екологосъобразни ограничителни 
системи.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Минимална ефективна дължина на 

ограничителна система за пътища
За да бъде ефективна ограничителната система за пътища, 

задължително при монтажа ѝ на пътя, нейната дължина

винаги трябва да е не по-малка от минималната ефективна

дължина, получена при изпитването на удар съгласно EN 

1317 – 2 и отразена в доклада от изпитването. 

Продуктова гама на 

„Юпитер 05" ООД

Тествани дължини

/вкл. елементи за 

начало и край/

Едностранни ограничителни системи в 

пътна част

N2-B-W1

48N2-B-W2

N2-B-W3

N2-A-W2

72

N2-A-W3

N2-A-W4

N2-A-W5

H1-A-W2

H1-A-W3

H1-A-W4

H1-A-W5

L1-A-W3

L1-A-W4

H2-A-W3

H2-A-W4

H2-A-W5

H2-A-W6

H2-A-W7 120

Продуктова гама на 

„Юпитер 05" ООД

Тествани дължини

/вкл. елементи за 

начало и край/

H4b-A-W7 97

Двустранни ограничителни системи в 

пътна част

H1-A-W2 DS

72

H1-A-W3 DS

H1-A-W4 DS

H2-A-W2 DS

H2-A-W3 DS

H2-A-W4 DS

Едностранни ограничителни системи за 

съоръжение

N2-B-W1 BR

48

N2-B-W2 BR

N2-B-W3 BR

H1-A-W3 BW

H1-A-W4 BW

H1-A-W5 BW

H2-A-W2 BR

60H2-A-W3 BR

H2-A-W4 BR

H4b-B-W6 BW 104

При съоръжения, където дължината на 
съоръжението е помалка от минималната

ефективна дължина на определения вид ограничителна система 

за съоръжения, за постигане на ефективност, като преходи в 

пътната част, преди и след съоръжението се монтират

ограничителни системи от същия вид (допуска се една степен по-

ниска степен на задържане) с дължини не по-малки от 

половината от минималната ефективна дължина на системата
за пътна част.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Технология на производство, 

Производствени мощности, Контрол 

на качеството на ограничителни 

системи за пътища.

За осъществяването на основната дейност на фирмата, в

съответствие с действащите технически норми и стандарти, ние

разполагаме с всички необходими високотехнологични машини и

съоръжения.

”Юпитер 05” ООД 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.

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), в която

декларират съответните

характеристики на системата.

”Юпитер 05“ ООД притежава 

високотехнологично оборудване -

автоматизирани линии за 

производство на отделните 

елементи, необходими за 

изграждането на ограничителните 

системи.
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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.

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. 

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

Елементите от ъглови профили и шини, които се използват в

предпазните ни парапети, изработваме на модерна CNC машина –

машина с Цифрово програмно управление.

Производствените цехове са оборудвани с кранове, мотокари и

транспортни колички, с които лесно и бързо се осъществява

вътрешният транспорт на произведените заготовки и изделия.

Качеството се следи от Отдела по технически и качествен контрол 
(ОТКК) по време на самото производство
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Освен вътрешния ОТКК отдел,

дружеството ни е одитирано на регулярна

база от различни организации.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“. 

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.

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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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА :

Горещото поцинковане – дълготрайност и практичност

Интервю с Петко Горев, Търговски директор на Заводи за Горещо Поцинковане, 

публикувано във вестник „Строител“

Групата Заводи за Горещо Поцинковане са изцяло съобразени с

последните иновации в бранша. В завода ни в Пловдив е разположена

най-голямата вана в България с размери 13 м дължина, 3,2м

дълбочина и 1,6м широчина. През годините сме били част от най-

големите проекти в строителството, енергетиката и прочие и сме горди,

че сме поцинковачи на европейско ниво. Групата от заводи ЗГП-

ЗАВОДИ ЗА ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНЕ има още един завод на

територията на Пловдив, в който има инсталирана установка за горещо

поцинковане по метода на центрофугирането, която е единствена на

територията на страната и е подходяща за малогабаритни скрепителни

елементи и резбови детайли. В Северна България притежаваме завод
на територията на гр. Каспичан.

Предимство на 

горещото поцинковане 

е, че то е икономически 

изгодно, а в същото 

време е изключително 

дълготрайно. В 

зависимост от средата и 

начина на 

експлоатация, горещо 

поцинкованите 

изделия могат да 

живеят до над 70 
години без поддръжка. 

https://www.zgp.bg/
https://www.zgp.bg/
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Горещото поцинковане 

се извършва в 

заводски условия под 

строг контрол. То не е 

свързано със съхнене 

или втвърдяване на 

покритието, както е 
при боята. 

Процесът се извършва без значение каква е температурата навън, 
както и влажността на въздуха.

Горещо поцинкованите изделия нямат нужда от последваща 
поддръжка. 

Горещото поцинковане  дава възможност изделията да бъдат покрити 

на сто процента, като никакви кухини, или затворени и недостъпни 
площи не остават незащитени. 

Поцинкованите изделия могат да понасят сериозни механични 

натоварвания и удари, при които покритието им да бъде локално 

компрометирано, но въпреки това те биват пазени от корозия 
посредством нанесения цинк върху тях. 

Световната практика показва, че горещото поцинковане е най-

икономически ефективният и едновременно надежден метод за 
защита на стоманата от корозия.

При поцинковане се изгражда металургична връзка между цинка и 

стоманата - изгражда се кохезионна връзка и се образува едно много 
трудно разрушимо покритие.

https://www.zgp.bg/
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА :
Монтаж 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

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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Нашата компания използва модерни верижни пневматични

високоударни набивни машини или от бордови камион с

монтиран хидравличен или пневматичен чук за набиването

на стълбовете на ограничителните системи.

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.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА: Зона на нормирано 

навлизане на превозното 

средство в незащитена зона 

(VI)

В БДС EN 1317 е заложена 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
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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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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.

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА :

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

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. 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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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. Опитният проектант преценява, къде точно и

как ще разположи необходимите пътни знаци, маркировка

и/или светофарни уредби, в зависимост от конкретната
ситуация.
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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. В зависимост от продължителността и вида им СМР

са:

•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

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.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА: Временни 

Един от най-добрите методи за обезопасяване на активната

зона ( 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) е използването на Разделители на движението

тип „стена” (С23). 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. 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

ограничителни системи 

за пътища
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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;



38

Продуктова гама:
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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.



През 2021г. в допълнение към „Технически правила за приложение на

ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа“

/2010г/, Агенция „Пътна инфраструктура“ утвърди „Указание за

изпълнение на начални и крайни елементи на ограничителни системи

за пътища“. Това е официален документ, публикуван в Нормативната

база на АПИ, част Технически спецификации, чиито изисквания се

отнасят за пътищата за обществено ползване, тоест за тези в

урбанизирани и извън урбанизирани територии. Неговият обхват се

простира както по отношение на новото строителство, така и при

ремонт/рехабилитация на съществуващи пътища или при подмяна на

ограничителни системи, които не отговарят на изискванията на БДС

EN 1317.

Съгласно Указанията са регламентирани минималните изисквания за

дължини на елементите за начало и край тип занулявания, както и

броят на техните съставни елементи при изпълнение на ограничителни

системи за пътища. Този нормативен документ е насочен именно към

уеднаквяване на изпълнението.

Регламентирани са видовете елементи, съгласно скоростта на

движение, транспортното натоварване и класа на пътя. Указанията са

пряко насочени към и в помощ на проектантите от секция Транспортно

строителство и транспортни съоръжения към Камарата на инженерите

в инвестиционното проектиране. Те целят постигане на най-добри

проектни решения, осигуряване на най-голяма безопасност, спрямо

ситуационните особености на пътя. 40

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

„Указание за изпълнение на начални и крайни 

елементи на ограничителни системи за пътища“
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Елементи за начало и край 

съгласно БДС ENV 1317-4

Терминалите са съоръжения, които поемат

енергията на удара от  МПС фронтално в тях и 

на движение 80 km/h и 110 km/h. За разлика от останалите познати 

елементи за начало и край (крайни шини, елементи за късо и дълго 

зануляване), терминалът издържа изцяло на челни и странични удари.

Посредством възникналите сили на триене между шините, които се 

приплъзват една в друга и деформацията на останалите елементи, 

терминалът поглъща кинетичната енергия на удара при сблъсък, 
осигурявайки най-високо ниво на безопасност.

спиращи автомобила, без да има тежки последствия за

пътуващите в него. Те се изпълняват както в банкет, така и в
средна разделителна ивица. Терминалите биват единични и 

двойни с клас на действие P2 и P4 и отговарят съответно на скорост 

Единичен Р4 /система с 6 стълба/  с дължина 12,40 м

Единичен Р2 /система с 2 стълба/ с дължина 4,40 м

Двоен Р4 /система с 5 стълба/ с дължина 8,42 м

Двоен Р2 /система с 3 стълба/ с дължина 4,42 м
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Буфери срещу челен удар 

съгласно БДС EN 1317-3

Буфер срещу удар R50 с дължина 1,60м

Буфер срещу удар R80 с дължина 2,88 м

Буфер срещу удар R100 с дължина 4,72 м

Буфер срещу удар R110 с дължина 6,01 м

Буферите срещу удар са енергопоглъщащи устройства, 

които спират или отклоняват МПС при челен удар и се 
използват основно при пренасочване на транспортни потоци -

места, с наличие на забавителни, ускорителни шлюзове, там където 
има отклоняване от директното трасе към локални платна, пътни връзки 
при крайпътни обекти и други. Поставят се, когато опасността се намира 

в рамките на зоната за безопасност. В зависимост от предназначението 

си, буферите срещу удар са отклоняващи (R), които задържат и 

отклоняват превозните средства и неотклоняващи (NR), които задържат, 

но не отклоняват превозните средства. Всички буфери трябва да 

отговарят на изискванията на стандарт БДС EN 1317 -3. В зависимост от 
степента си на задържане са 50, 80, 100 и 110, което показва за каква 

скорост са предназначени. 
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Атенюатори за камиони 

/ТМА/
ТМА са устройства, които се монтират или закачат 

на обезопасителния камион в началото на работния
участък, на който се извършват краткотрайни/дълготрайни

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 (разсеяли са се, задрямали са и т.н.).

Атенюаторите същевременно намаляват и щетите върху 

обезопасителния камион. Тези устройства могат да помогнат да 

направим крачка напред към безопасността на движението по 

пътищата. Това предложение е в

Компанията предлага следните видове атенюатори за камиони:

VORTEQ – ТМА тип ремарке, което се прикачва 

към стационарно или подвижно обезопасяващо

моторно превозно средство. 

MPS 350X - поцинкован

атенюатор за камион, който

може да се използва както на

стационарни, така и на

подвижни обезопасителни
превозни средства.

ремонтни работи по пътната мрежа (например: дори

ландшафтно оформление и поддържане на зелени площи). 

съответствие и с изискванията на стандарт ISO 39001:2012г. 



За постигане на безопасност, 

ограничителната система за пътни

превозни средства трябва да бъде 

непрекъсната в своята цялост. 

Прекъсванията на предпазните огради 

се правят при изключение и при 

невъзможност за намиране на друго по-

добро решение. За да бъде една система 

непрекъсната в случаите, когато 

преминава от една към друга предпазна 

ограда с различно напречно сечение, е 

необходимо да се използват специални 

елементи – Преходни елементи. 

Продуктът, който предлагаме, отново е 

без заварка, за да бъде максимално 

ефективен на пътя и е приложим и в 
случаите на дилатационна фуга.

Прилагането на ограничителни системи за пътища неминуемо води със

себе си и налага използването на различни допълнителни елементи.
Ето част от тях:
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Индивидуални решения –
елементи за пасивна пътна 

безопасност

ЕЛЕМЕНТ ЗА КЪСО ЗАНУЛЯВАНЕ БЕЗ ЗАВАРКА

Не е препоръчително в хоризонталните 

елементи на ограничителните системи за 

пътища да се влагат детайли със заварка, 

поради това, че се явяват по-слабо звено и 

има риск от по-лесно „късане“ на 

предпазната ограда при удар в нея. За да се 

избегне заварката при тези компоненти, ние 

разработихме и вече успешно произвеждаме 

и влагаме специално формован елемент за 

край чрез късо зануляване, изработен без 

заварка и от една непрекъсната част. 

ЕЛЕМЕНТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ ОТ ШИНА С ДВЕ ВЪЛНИ 2N 

КЪМ ШИНА С ТРИ ВЪЛНИ 3N БЕЗ ЗАВАРКА 

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:



За постигане на безопасност, 

в зоните на дилатационните

фуги при съоръженията е 

необходимо да няма 
прекъсване. 
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ШИНИ В РАДИУС

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ДИЛАТАЦИОННИ ФУГИ

Предимства:

• по-голяма безопасност след 

монтиране

• възможност за обезопасяване на 

хоризонтални криви с малки 

радиуси

• минимален радиус 500 мм

• възможност за прилагане при 

системи с тривълнови и/или 

двувълнови шини

• възможност за изработка на 

конвексен и конкавен радиус 

Индивидуални решения –
елементи за пасивна пътна 

безопасност

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

За целта се използват специални 

елементи за дилатация, които да 

имат способността да дилатират

заедно с бетоновата конструкция в 

зависимост от температурните 
колебания. 
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Щадящи стълбове съгласно 

БДС EN 12767

При оценка на проектните решения и съществуващите 

положения, важна цел е осигуряването на безопасна 

крайпътна зона. Ако не може да се осигури такава, то 
тогава е необходимо всички препятствия или да
бъдат безопасни или да бъдат обезопасени с 
правилни и ефективни предпазни средства. 

„Щадящите“ стълбове, отговарящи на
изискванията на БДС EN 12767 са удачно решение за замяна 
на стълбовете за улично осветление като точково препятствие.

Как работи щадящият – „ZIPpole“ стълб?

• Изработен е от огъната листова стомана и е занитен

• Здрав във вертикално направление

• “Огъващ се” в хоризонтална посока при удар 

• Нитовете се откъсват един по един като цип

• Стълбът губи своята устойчивост и се огъва

• Енергията се абсорбира от стоманата, съпротивляваща 

се на огъването

• Колата забавя движението си 

„Юпитер Холдинг предлага щадящи – „ZIPpole“

стълбове, които могат да бъдат с височина от 6m до 18m и са тествани 

съгласно БДС EN 1276.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Защитни съоръжения за 

обезопасяване на пътища от 

свободно падане на скални маси

Предимствата на този тип системи 

са:

• Задържат падналия скален 

материал да не навлиза в 

зоната на пътното платно;

• Имат по-дълъг 

експлоатационен живот, 

благодарение на 

антикорозионното покритие, 

изпълнено от горещо 

поцинковане;

Защитните съоръжения за обезопасяване на пътища от свободно падане 

на скални маси са предпочитано решение за планински участъци с 

пресечен терен. В случай на свлачищни и срутищни процеси, вследствие 

на атмосферни въздействия или поради човешка намеса, скалният поток 

се задържа от изградените защитни съоръжения. За да изпълняват 

качествено и ефективно своята функция, е необходимо защитните 
съоръжения да бъдат почиствани редовно. 

• Имат добър естетичен 

вид и придават 

сигурност на 

участниците в

движението по 

пътищата;

• Позволяват монтаж в 

бетонова

основа;
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Предпазен елемент за 

велосипедисти

Това е елемент, който се монтира допълнително към съществуваща или 

при новоизградена ограничителна система. Функцията, която

изпълнява елементът, е да предпази велосипедист или пешеходец от 

нараняване при евентуално съприкосновение със задната част на 

ограничителната система. Предпазният елемент се монтира на ОСП 

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

алея. Предпазният елемент се монтира посредством свързващи

елементи. Специално подбраните скрепителни елементи осигуряват

гладка непрекъсната повърхност, която спомага за осъществяване на 

основната функция на продукта.

Елементът може да бъде монтиран на всеки вид ограничителна

система, независимо от нейната степен на задържане, зона на

действие или  вид на сечението на шината.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Предпазен елемент за 

мотоциклетисти

Проучвания сочат, че рискът при мотоциклетистите за фатална 

катастрофа е 35 пъти по-голям, от този при лек автомобил. 20% от 

водачите на двуколесни МПС умират при удар в ограничителна

система за пътища. Това се дължи предимно на факта, че между 

долната част на водещата шина на предпазната ограда и пътната

настилка остава разстояние около 40 – 45см. В следствие на удара на 

изгубилия управление водач, след плъзгане по настилката, може да 

попадне в това разстояние, което би било фатално за него. 

Изключително голям риск представляват и вертикалните части на 

пътно ограничителната система /носещи стълбове/, които при 

различните системи са през 1м, 1,33м, 2м и 4м. Ударът в тях също би 

могъл да доведе до фатален край. Наличието на допълнителен елемент

към ограничителната система за пътища би обезопасил носещия стълб

и би могъл да спаси живота на водача.

„Където има пътища, има и мотоциклетисти. 

Те имат право на защита!“
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА: Стълбове за 

железопътната 

инфраструктура
Водени от добрите практики и 

тенденции в страните от Централна и 

Западна Европа, както и в Северна 

Америка, които са наложили

използването на метални стълбове по

цялата си контактна железопътна 

мрежа, „Юпитер Холдинг” АД разработи

стълбове за подобряване на ЖП

инфраструктура в България. Стълбовете 

ни са със защитен полезен модел и 

отговарят на всички изисквания на 

НАРЕДБА № 55 за проектиране и 

строителство на железопътни линии. 

Икономически

По-голяма 
дълготрайност чрез 

горещо 
поцинковане

Сигурност

Връзка с анкерни 
болтове, което позволява 

точно фиксиране и 
нивелиране

Екология

Материал, който 
се рециклира и е 

природосъобразен

Металните стълбове имат 

редица предимства пред стоманобетонните, 

които могат да бъдат квалифицирани в 

три отделни направления:



Акустични прегради са приложими за пътища, мостове, жп линии, 

както и за шумоизолиране на индустриални заводи, жилищни и 

обществени сгради. Продуктите ни са признати като отличен вариант 

за обезшумяване на вентилационни и чилърни системи, дизел 

агрегати, компресорни станции, електрически подстанции и други. 51

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Шумозаглушителни системи

Шумовото замърсяване се превръща във все по-голям проблем 

навсякъде в Европа, а много хора може би не са наясно с неговото 

въздействие върху здравето им. 

Ние в „Юпитер Холдинг“ АД - компания с дългогодишен опит в пътната 

безопасност, решихме да разширим своето портфолио и сме вносител на 

шумозаглушителни панели. Компанията ни произвежда металната 

конструкция за акустичната ограда. Тя включва стоманени HEA 

профили, анкерни кошници, химически анкерни болтове с висока 

якост. Всички метални елементи са горещо поцинковани съгласно  БДС 

EN 1461.

   О       

 и ове а  стични огра и споре  изолирането на зв  а

П О                   

   О      О             П             
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

 тълбове за еле тропреносна мрежа

Производството на стоманорешетъчните стълбове за 

електропреносната мрежа е направление, върху 

което „Юпитер Метал“ ООД, дружество - част от 

„Юпитер Холдинг“ АД, насочва значителна енергия 

и усилия, с цел заемане на пазарна позиция на 
основен производител в България на този тип

Дружеството вече е направило доста инвестиции в 

изграждане и оборудване на модерна база за производство, 

инсталирана е автоматична машина със CNC управление за 
разкрой и маркировка на елементите. 

продукти. 

Сглобяемите стоманорешетъчни стълбове с болтова конструкция за 

електропреносната мрежа са продуктите за енергетиката, които 

фирмата произвежда в най-голям обем. Тези стълбове са най-

ефективното решение и имат значителен брой преимущества. Те са:

• лесни за транспортиране

• имат голяма механична якост

• могат да бъдат проектирани и произведени с практически 

неограничена строителна височина

• има възможност за монтаж в труднодостъпни терени

• позволяват много точно фиксиране и нивелиране на стълба към 

фундамента.

Произведените отделни елементи се маркират с трайна 

маркировка, за да се осигури лесна идентификация при монтажа. 

Сглобяемите стоманорешетъчни стълбове с болтова конструкция 

позволяват да се използва антикорозионна защита чрез горещо 

поцинковане на детайлите. Това от икономическа гледна точка е 

най-ефективното, тъй като се постига по-голяма дълготрайност и 

гарантира над 30-годишен експлоатационен живот на изделията. 

Сглобките на елементите са на болтови връзки, което пък 

осигурява лесен монтаж, като също се използват и болтови системи 

„Антивандал“, които допълнително подсигуряват изделието. 
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Метални конструкции за 

фотоволтаични системи

Преминаването към по-чисти и екологични решения е непрекъснато 

растяща тенденция в редица държави по света, която значително 

намалява вредното влияние на човечеството върху околната среда. 

Водени от дълга ни за опазване на околната среда и природата, така че 

тя да се запази за идните поколения, ние от “Юпитер Метал” ООД 

развиваме и внедряваме в производство нови продукти в сферата на 

електрозахранването от възобновяеми източници - метални 

конструкции за фотоволтаични системи. 

В резултат на извършени проучвания, 

компанията ни разработи собствени 

горещо поцинковани метални 

конструкции за монтаж на 

стационарни соларни инсталации, в 

които е съобразен опитът и 

специфичните технологични 
възможности на оборудването ни. 

Производствените технологични 

възможности на “Юпитер Метал” ООД 

обхващат цялостния процес на 

изработка на метални конструкции за 

фотоволтаични системи - изработка, 

горещо поцинковане, доставка и монтаж.

Слънчевата електроенергия е екологично

чиста - избирайки нея, ние правим важна крачка

към решението на проблема със замърсяването.

Опазваме и защитаваме околната среда за

бъдещите поколения.



Фотоволтаична система за 

покриви и фасади на сгради

Поставянето на фотоволтаични 

панели върху покриви на 

индустриални или жилищни 

сграда с цел покриване на 

собствените енергийни нужди, е 

инвестиция с многократна 

възвръщаемост. 

Изграждане на фотоволтаичен парк 

върху урегулирани поземлени 

терени

Освен за осигуряване на 

собствената енергийна 

необходимост и независимост, 

изграждането на фотоволтаичен 

парк може да бъде инвестиционно 

решение чрез продаване на 

електроенергия на националната 

енергийна мрежа, което носи 

редица позитиви.

Къде могат да се приложат фотоволтаичните системи?

Паркинги с фотоволтаичен покрив

Екологично решение, което 

съвместява основните защитни 

функуции на паркинга с 

производството на чиста 

електроенергия посредством 

фотоволтаични панели. 

Подходящо решение за гаражи, 

складове, навеси, автомивки и 

много други технически сгради.

55



56

Фотоволтаичен парк Бургас 1.5 mW

Фотоволтаичен парк Стара Загора

Част от горещо поцинкованите метални

конструкции за фотоволтаични системи,

изработени от „Юпитер Метал“ ООД:
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Интегриран подход 

„Визия нула“

През 90-те години на миналия век Швеция – на първо място с най-

малко жертви по пътищата - въвежда „Визия нула“. Нидерландия

въвежда подхода „Устойчива безопасност“, а по-късно в много други

страни по света е възприет като политика интегрираният подход

„Безопасна система“ за опазване живота и здравето на хората,

участващи в движението по пътищата.

Каква е философията, заложена в интегрирания подход „Визия нула“ 

на Швеция? Целта е да се създаде една система, приятелски настроена 

към живота и здравето на човека, участник в движението по пътищата.

Основни принципи на интегрираната система „Визия нула“:

Първи принцип: Системата приема, че човекът естествено допуска 

грешки.

Втори принцип: Човешкото тяло лесно се наранява. То не е пригодено 

да понася механични удари над определено ниво. 

Трети принцип: Безопасността на движението е споделена отговорност 

между участниците в движението и проектантите на 

пътнотранспортната система.

Четвърти принцип: Всички части на пътната система трябва да са с 

високи показатели и в комбинация помежду си да умножават ефекта на 

защита и в случай, че една част пропадне, друга трябва да защити 

човека.

В центъра на системата е човекът, 

който греши и е лесно раним и 

всички останали фактори от 

системата трябва да са съобразени с 

този факт. Пътната система трябва 

да подпомага човека, да го 

предпазва от грешки и когато 

сгреши да го предпазва от смърт и 

тежко нараняване.
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Системата изисква безопасно поведение, безопасен път и крайпътно

пространство, безопасен автомобилен парк, качествена медицинска и

друга помощ на пострадалите при пътнотранспортно произшествие.

Основни фактори, определящи безопасността на движението:

1. Поведение на участниците в движението 

2. Безопасна пътна инфраструктура и крайпътно пространство 

3. Безопасни превозни средства

Трите Е-та на „Визия Нула“:
Education /Образование/ -

инвестиране в обучителни и 

образователни програми за всички 

участници в движението, обучение на 

децата още в предучилищна възраст, 

обучение на водачите на МПС, както и 

целево и допълнително обучение на 

професионалните шофьори.

Engineering /Инженеринг/ -

проектиране на транспортната 

система: проектантите на пътищата, 

специалистите, които ги строят и 

поддържат, както и конструкторите, 

които проектират и произвеждат 

автомобилите. 

Enforcement /Изпълнение/ - прилагане 

и спазване на правилата и законите за 

движението по пътищата, контрол и 

налагане на санкции при неспазването 

им, както и ефективното им 

правоприлагане.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Безопасното крайпътно пространство

Безопасното крайпътно пространство е 

зоната на пътя, в която не трябва да 

има никакви препятствия, които да 

застрашават човешкия живот и здраве. 

Ако автомобилът напусне пътя или ако 

има такива, то те да бъдат обезопасени 

по възможно най-добрия начин.

Необезопасените места или участъци 

до пътното платно представляват 

опасност както за пътуващите в 

превозните средства, така и за 

неучастващите в движението трети 

лица. В зависимост от потенциалната 

опасност, те се класифицират в четири 

групи - от първа до четвърта степен 

съгласно „Техническите правила за 

приложение на ограничителни системи 

за пътища по Републиканската пътна 
мрежа“, 2010г .

Най-добрият ефективен вариант за 

обезопасяване на такива участъци е 

чрез ограничителни системи за 

пътища. Предпазните огради са тези, 

които в максимална степен намаляват 

последствията от пътнотранспортните 

произшествия и защитават всички 

участници в движението. Ролята на 

ограничителните системи е да 

СПАСЯТ ЧОВЕШКИ ЖИВОТ! 

Пътната безопасност трябва да се 

изведе като първи и основен приоритет 

в пътната инфраструктура. 

Предпазните огради са изключително 

важен елемент на пасивната пътна 

безопасност при настъпване на ПТП, 

заради възможността им да намаляват 

тежестта на произшествието. 



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

необходими на проектантите за качествено и ефективно изпълнение

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

съоръжения“. За улеснение в избора на подходяща система, Ви

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

системи                                                      

Едностранни ограничителни системи за пътна част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1
JPL1 (1.33) N2-А-W2

JPL1 (2.00) N2-В-W2

JP NEO L1 (4.00) N2-A-W2

JPL1 (2.00) N2-А-W3

JPL1 (3.00) N2-B-W3

JPL1 (4.00) N2-A-W4

JPL1 (4.00) N2-A-W5

Jupiter (4.00) N2-A-W7

H1

JPL1 (1.33) H1-A-W3
JP NEO L1 (4.00) H1-A-W3

JPL1 (2.00) H1-A-W4

JP NEO L1 (4.00) H1-A-W4

JPL1 (2.00) H1-A-W5

L1

JPL1 (1.33) L1-A-W3
JP NEO L1 (4.00) L1-A-W3

JPL1 (2.00) L1-A-W4

H2

JP Rail 3N (2.00) H2-A-W3
JPL2 3N (1.33) H2-A-W4

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

JPL2 3N (2.00) H2-А-W5

JPL2 3N (2.00) H2-А-W6

JGR (2.0) H2-A-W7
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Степен на задържане Продуктова гама ограничителни системи                                                      

Едностранни преместваеми ограничителни системи за пътна част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 DMS

JPL1 (2.00) N2-B-W2 DMS

JPL1 (3.00) N2-B-W3 DMS

H2

JGR (2.0) H2-А-W7 за преминаване

JPL2 3N (2.00) H2-А-W6 за преминаване

Двустранни ограничителни системи за пътна част

H1

JPL1 (1.00) H1-A-W2 DS

JPL1 (1.33) H1-A-W3 DS

JPL1 (2.00) H1-A-W4 DS

H2

JP Rail (2.66) H2-A-W4 DS

JP Rail (2.00) H2-A-W3 DS

JP Rail (1.33) H2-A-W2 DS

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

N2

JPL1 (1.00) N2-B-W1 BR

JPL1 (2.00) N2-B-W2 BR

JPL1 (3.00) N2-B-W3 BR

H1

JPL1 (1.33) H1-А-W3 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W4 BW

JPL1 (1.33) H1-А-W5 BW

H2

JPL2 3N (1.00) H2W3 BR

JPL2 3N (2.00) H2W4 BR

Passco H2-A-W3 BW

H4b Passco H4b-B-W1 BW

Комбинирани ограничителни системи за мостова част

H1

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 (1.33)

JPL1(1.33) H1-А-W4 BW+BHR1120 (4.00)

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

Парапети за пешеходци

Парапет

Парапети за пешеходци JPP 110-1

Парапети за пешеходци JPP 110-2

Парапети за пешеходци JPP 110-1 с 

ръкохватка

Парапети за пешеходци JPP 110-2 с 

ръкохватка

Тръбно-решетъчен парапет

Парапет за урбанизирани територии



Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи по RAL RG 

620                                                 

Едностранни ограничителни системи за пътна част

N2

ESP Plus W1 N2-B-W1 (0.67)

SR ES 1.0 N2-A-W2 (1.00)

ESP BOS N2-B-W3 (2.00)

ESP 2.00 N2-A-W4 (2.00)

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

H1

SR ES 1.0 H1-А-W2 (1.00)

EDSP 1.33 H1-А-W4 (1.33) 

EDSP 2.00 H1-А-W5 (2.00) 

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

H2

Super Rail Eco H2-B-W4 (2.00)

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

Super Rail H2-A-W4 (1.33)

H4b Super Rail H4b-A-W7 (1.33)

Всички страни от Европейския съюз използват хармонизирани

нормативни документи, но някои от тях имат допълнителни

национални изисквания за изпълнение на ограничителни системи за

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

сдружение Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V, с основен предмет

на дейност производство и инсталиране на стоманени ограничителни

системи за пътища. Производителите на предпазни огради и всички

монтажни компании трябва да влагат по немските пътища само

ограничителни системи, които отговарят на специални разпоредби за

качество и изпитвания съгласно RAL RG 620 на Gütegemeinschaft

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

Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V, Юпитер Холдинг произвежда,

монтира и предлага ограничителни системи, които се одитират и

отговарят на RAL RG 620. В следващата таблица са представени

системите, които освен на EN 1317 отговарят и на немските норми:
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Степен на задържане
Продуктова гама ограничителни системи по RAL RG 

620                                                 

Едностранни преместваеми ограничителни системи за пътна част

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

Двустранни ограничителни системи за пътна част

H2

DDSP 4.00 H1-A-W6 (4.00)

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

DDSP 2.00 H2-A-W6 (2.00)

Едностранни  ограничителни системи за мостова част

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

H1

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

EDSP 1.33 BW H1-A-W5 (1.33) 

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

H2

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

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

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

Буфери за челен удар съгласно БДС 

EN 1317-3

за 50 км/ч

за 80 км/ч

за 100 км/ч

за 110 км/ч

Начални и крайни терминали 

съгласно БДС ENV 1317-4

единичен Р2 за 80 км/ч

единичен Р4 за 110 км/ч

двоен Р2 за 80 км/ч

двоен Р4 за 110 км/ч

Елемент за мотоциклетисти

Предпазна мрежа за съоръжения при 

преминаване на пътя над 

електрифицирана железопътна линия

Предпазна мрежа за съоръжения за 

надлез над път с пешеходен парапет

Защитни съоръжения за обезопасяване 

на пътен обект от свободно падане на 

скални маси

Елементи за дилатационни фуги

Преходни елементи

Шини на радиус
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Пътната безопасност в страните от Дунавския регион –

„споделена отговорност“ на партньорите в проект RADAR, 

гост автор д-р инж. Ванина Попова, УАСГ

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. 

“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 тежкоранените 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..

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. 

RADAR е проект за оценка на риска по пътищата в Дунавския

регион и 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 му задачи е да идентифицира риска

в пътните мрежи и да предлага планове за системно намаляване

на този риск чрез подобряване на инфраструктурата.
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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;

Осигуряване на уязвими участници в 

движението (пешеходци и велосипедисти);

ИТС и други техники за управление на

скоростта;

Пътна безопасност в близост до училища;

Ефекти от пандемията COVID-19 върху

състоянието на пътната безопасност;

Директива за управление на 

безопасността на пътната 

инфраструктура 2019/1396/EC (RISM) в 
района на Дунав.

Проект RADAR 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 .
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

и преминаването на пешеходци през автомагистрали и 
скоростни пътища 

В Закона за движение по пътищата има

ясно разписани правила за движение на

МПС, пешеходци и велосипедисти, както

и съответни забрани и предвидени

наказания при неспазването им. На

практика обаче, почти не се следи за

нарушенията, които пешеходците

(съгласно ЗДП те са участници в

движението и трябва да спазват

правилата и нормите за поведение)

ежедневно правят и в повечето случаи, не

им се налагат предвидените в закона

санкции. Поради ред причини, ставаме

свидетели на неспазването на тези

забрани и това налага използването на

допълнителни предпазни устройства по

пътищата, които да попречат физически

за нарушаване на Закона за движение по

пътищата и отнемането на живота и

здравето на недобросъвестните граждани.

В тази връзка Ви представяме предпазни

мрежи, които се прилагат задължително в

средна разделителна ивица или в банкета

при автомагистрали и скоростни пътища.

Поставят се на местата, където има обекти

с интензивен престой на МПС и пътници -

крайпътни паркинги, места за отдих,

бензиностанции, автосервизи, заведения

за хранене и други подобни. Целта е

ограничаване преминаването на

пешеходци от едното платно в друго и

ограничаване на рисковия достъп до
обектите, обслужващи пътя.

Предпазни мрежи, 
ограничаващи движението 
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Системи за бърз достъп при бедствия, 

аварии и ремонти 

При наличие на две платна, разделени напречно с 

разделителна ивица, която ориентира водачите за 

границите на платното за движение, посоката му и наклона, 

това пренасочване се случва с помощта на специални 

системи за бърз достъп. Най-често срещани в България са 

така наречените ръчно-разглобяеми стоманени предпазни 

огради за пътища. Те се изграждат в разделителната ивица, 

позволяващи преминаване от едното платно в друго.

Те се монтират при необходимост и по предписание на пътния 

проектант, съгласно Нормите за проектиране на пътища. Съгласно 

Техническа Документация за Стоманени предпазни огради и парапети 

за Автомобили от 2004 г. – ИАП 2004 г и Техническа Спецификация на 

АПИ от 2014 г., ръчно разглобяемата предпазна ограда в 

разделителната ивица трябва да е от същия тип предпазни огради, 

както и в съседните участъци.



69

Освен за поддръжка, „аварийните 

отвори“  (ръчно разглобяемите секции) се 

ползват и за осигуряване на бърз достъп 

за спешни услуги. При необходимост, 

позволяват службите за спешна и

аварийна помощ, както и службите на органите на 

сигурността да стигнат до целта си бързо, дори когато

има затворени пътни участъци или блокирани пътни

тунели. Бързият достъп означава спасени човешки 
животи!
За съжаление в България не толкова наложили се са 

системите за достъп при бедствия и аварии тип  “ CADO® “ и  

„VEVA® ”. Те са разработени от Jansen Venneboer.

Бариерата  за достъп при бедствия и аварии CADO 

Бариерата за достъп при бедствия и аварии VEVA
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:
Свойствата и важността на 

светлоотразителите

Светлоотразителите са „неподвижно закрепени 
вертикални пътни знаци“ съгласно БДС EN 12899-1.
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.

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.

Разстоянието, на което трябва да бъдат поставени

светлоотразителите, е 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.

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.

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

значение е и последващата поддръжка на светлоотразителите.

При повърхностно замърсяване и неподдържане, те губят своята

рефлекторна способност. Амортизацията на детайла е нормална,

но при регулярно и своевременно почистване, ще се удължи

експлоатационният му живот и заедно с това неговата
ефективност.
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При двувълновите шини се поставя по 

един светлоотразител между вълните 

на шината.

Монтажът на  C14.1 върху 

тривълновите шини е един над друг  в 

две хоризонтални равнини.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ: Защо е от съществено значение 

поддържането на 

ограничителните системи и 

техните елементи?

Обикновено поддръжката на главния елемент на

ограничителната система – шината, включва регулярно

почистване и подмяна след определен период от време. 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. За по-ефективното

функциониране на ограничителните системи и техните

елементи за безопасност е необходимо те да бъдат редовно

почиствани и измивани. За жалост тази дейност в България

съществува само на книга ипрактически 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. Начините за ефективно почистване е

чрез използване на специализирани машини със специално

оборудване.
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За почистването на стълбове, пътни знаци, прегради и други, върху

машините се поставя специална предна глава.
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Това как „Да пазим децата на пътя!“

Децата са активни участници в пътното движение и отговорност за тях

носим всички – родители, учители и водачи. Необходимо е самите ние

да имаме висока култура на движение – да бъдем отговорни и

толерантни и като шофьори, и като пешеходци, защото най-добрият

метод за обучение е чрез личния пример. Добра практика преди

началото на учебната година е да се определи кратък и безопасен

маршрут от вкъщи до училище, като родителят неколкократно премине

по маршрута с детето си, разяснявайки правилата за безопасно

движение на пешеходците, както и възможните опасности и рискове.

Важно е детето да знае, че не трябва да пресича пред спрял на спирка

автобус и зад паркиран на улицата автомобил. Използвайте всеки

удобен случай, за да унагледите чрез личен пример и обяснения

правилата за безопасност – не само в началото на учебната година, но и

когато се разхождате или отивате до магазина за сладолед например.

Така можете да откривате заедно нарушенията на правилата за пътна

безопасност и да обсъждате възможните последствия.



➢ да пресичат само на зелена 

светлина на светофара като се 

оглеждат и в двете посоки
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➢ да не тичат докато пресичат

➢ да преминават по 

пешеходната пътека 

с повишено внимание

➢ да не пресичат между 

паркирани автомобили, както 

и пред или зад спрял на 

спирка автобус

Правила, които е важно всички шофьори да си припомняме често:

➢ да шофираме с безопасна скорост, особено в райони на детски 

градини, училища и паркове, за да избегнем опасни ситуации и 

злополуки

➢ да намалим скоростта, когато на и край платното се намира дете

➢ да не возим деца с ръст под 150 см на предната седалка на 

автомобила

➢ да не возим деца без обезопасителна седалка

А ние не трябва да забравяме, че децата са най-уязвимите участници в

движението, просто защото са деца. Те може да знаят отлично правилата

за движение, да познават пътните знаци и сигналите на светофара, но

да реагират спонтанно в изблик на радост, да бъдат увлечени в игра и

да не забележат, че нарушават правилата за движение, да действат

непредвидимо или просто да не преценят правилно дадена ситуация.

Наша отговорност е да ги пазим.

Няколко основни правила, на които да учим децата от най-ранна 

възраст:
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На 17 юни 2021 г. фирма „Юпитер 05“ ООД 

отбеляза празнична програма своя 30-

годишен юбилей! 

На празненството по случай юбилея присъстваха много

колеги, партньори, клиенти и приятели на „Юпитер 05“ ООД

както от България, така и от чужбина. Събитието бе

съпроводено от празнична музикална програма и много

положителни емоции.

Екипът на „Юпитер 05“ ООД изказва своята благодарност към

всички, които бяха до нас в този празничен ден!

За нас присъствието на толкова много приятели е огромна

чест, но и отговорност. Това ни стимулира да продължаваме

да работим още по-усърдно в мисията си – обезопасяване на

пътната инфраструктура и опазване на живота и здравето на

хората.

На 06 юни1990 година се създава „Юпитер 05“ – първата

фирма от „Юпитер Холдинг“, като основният предмет на

дейност е проектиране и производство на ограничителни

системи за пътища и елементи за пасивна пътна

безопасност. По-късно през годините се създават групата

Заводи за Горещо Поцинковане, които вече са три на брой,

„Безопасни пътища“, извършващи монтажната дейност на

произведената от „Юпитер 05“ продукция, както и СПА

Хотел Персенк 5* и Термален Аквапарк Персенк, които

осигуряват на гостите си несравним релакс в сърцето на

Родопите

ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЧЕ:
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

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.

В тази връзка екипът ни 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. 

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.

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). 

Мисията на „Юпитер Холдинг„ АД
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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.

Основният отпадък, който фирмата генерира – метални 

остатъци, се предават на лицензирани фирми за скрап.

Целият сграден фонд е с висока енергийна ефективност.  На 

покривите на по-голямата част от сградите са изградени 

прозрачни покривни елементи с цел пестене на енергия.

Всички производствени и административни помещения са с 

подменени енергоспестяващи LED осветителни тела, като 

част от тях са с монтирани датчици за движение.

Където е възможно, върху покривните системи на нашите 

административни и производствени сгради, както и върху 

покритите паркинги за автомобили  са изградени соларни 

системи с цел производство на екологична енергия. 

Започнато поетапно закупуване на автомобили и товарни 

автомобили с екологична категория евро 6, като целта е да 

обновим целия автопарк с хибридни или изцяло 

електромобили.

Всички козлови и мостови кранове са с инверторни мотори, 

което води до минимален разход на енергия.

В офисите си сме намалили употребата на хартия до 

минимум, като не разпечатваме излишни неща.

Поддържаме служителите си информирани и ги правим 

съпричастни към различни кампании и отбелязването на 

национални и световни дни, свързани с опазване на 

природата.

Всеки фирмен тиймбилдинг е насочен освен към сплотяване 

на колектива и към една безкористна и доброволческа цел –

почистване, поддържане и подпомагане на околната среда.

Какво правим ние?
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ИНФОРМИРАХМЕ ВИ ЗА:

Нестандартни изделия от „Юпитер 05“ ООД

„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.
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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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Уважаеми приятели,
Изминалата 2021 г. беше трудна за всички нас както от гледна 

точка на епидемичната обстановка, свързана с 
разпространението на Covid-19, така и със сложната 

политическа ситуация в страната.
Като компания с над 30-годишен опит, ние се гордеем, че 

успяхме да устоим и на тази кризисна ситуация. Съумяхме да 
реализираме нови продукти, да изпълним проекти със собствено 

финансиране и въпреки трудностите, да запазим работните 
места на всичките си служители.

Бих искал да използвам възможността да благодаря най-вече на 

цялото семейство на „Юпитер Холдинг“ АД и всички колеги, 

които са част от него, затова, че въпреки трудните условия и 

нестабилността в строителния сектор, останаха верни на 

компанията.

От името на целия екип на дружеството бих искал да изкажа 

нашата благодарност за положителните отзиви във връзка с 

Месечното е-Издание на „Юпитер Холдинг“ АД, както и за 

обратната връзка, която получихме от много от Вас.

Това ни стимулираше през цялата година да работим още по-

усърдно и креативно, за да поддържаме Вашия интерес. В 

случай, че в предстоящите броеве за 2022 г., искате да засегнем 

конкретни теми, имате въпроси или коментари, ще се радваме 

да се свържете с нас на info@jupiterholding.bg

Поздравяваме Ви по случай светлия християнски празник 

Рождество Христово и настъпващите Новогодишни празници! 

Пожелаваме на Вас и Вашите близки много здраве, 

благополучие и успех във всички лични и професионални дела.

Весела Коледа и щастлива Нова 2022 година!

С уважение, 
Д-р ик. н. Николай Иванов
Изпълнителен директор на „Юпитер Холдинг“ АД
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