
Шеста годишна конференция на тема 

„БЕЗОПАСНА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

гр. Хисаря 17–18 септември 2020 г.
н.с. инж. Николай Стоянов



Ограничителните системи за пътища са изградени от предпазни огради,
начални, крайни и преходни елементи и елементи за дилатация.

Съгласно т. 2.3 на ТП преходни и/или дилатационни елементи се
монтират на места, където се налага механично свързване на предпазни огради
от различен вид, конструкция, действие и характеристики.

Съгласно т. 2.4, началните и крайните елементи и разположените между
тях части от предпазни огради трябва да бъдат свързани помежду си така, че
техните функционални свойства като: предварително напрягащо действие,
пасивна сигурност и предаване на сили, да не си пречат.

Съгласно т. 2.5, буферите срещу удар се свързват с предпазните огради
зад тях, така че освен изброеното в т. 2.4, да не допускат навлизане на МПС в
зоната зад и встрани от тях и да бъде изпълнено предназначението на ОСП.

Съгласно т. 3.3.3 на ТП, в най- общия случай на автомагистрали и на
пътища със СДИ по–висока от 500 автомобила на денонощие, за начало на ОСП се
прилага дълго зануляване и за край късо зануляване, скосени навън, към банкета.

За осигуряване на безопасност в зони с трети лица, за начало на ОСП се
прилагат буфери срещу удар

За осигуряване на безопасност на пътуващите в МПС, на местата на
разделяне на транспортни потоци за начало но ОСП се прилагат двойни
терминали.

ИЗИСКВАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА 
ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКАТА 

ПЪТНА МРЕЖА НА АПИ 2010 Г. (ТП)



НАЧАЛОТО И КРАЯТ НА ЕДНА ОГРАНИЧИТЕЛНА СИСТЕМА 
ЗА ПЪТИЩА ВИНАГИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ С ЕЛЕМЕНТИ ЗА 

НАЧАЛО И ЕЛЕМЕНТИ ЗА КРАЙ 

. 

При скорости над 50 km/h началото на ОСП е дълго зануляване от 12
m, терминал или буфер срещу удар. Терминалът и буферът са
енергопоглъщащи елементи, но буферът поема страничен удар под 15 °

и може да е ѝ отклоняващ. Краят на ОСП е късо зануляване от 4 m. При
особени случаи се използват и изброените по-горе начални елементи.

Зануляването винаги е под нивото на терена и максимално скосено
навън от платното за движение. При твърди основи се допуска
използването на начална обувка, закована към основата.

При точкови препятствия на двупосочни пътища е желателно и
началото и края да са изпълнени чрез дълго зануляване или терминал.

При липса на терен или при ситуация, началото е терминал.

На места с присъствие на трети лица като бензиностанции,
площадки за отдих и обслужващи пътуващите обекти, в разделителната
ивица началото на ОСП е буфер срещу удар тип R.

По изключение, при липса на пряка заплаха за третите лица за
начало на ОСП се допуска терминал тип Р4.

При прекъсване на ОСП, началото и краят се оформят по фиг. 11в и
фиг. 11г на ТП.
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ПРИ ЛОШО ОФОРМЕНО НАЧАЛО 
ПРОИЗШЕСТВИЯТА СА С ФАТАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ



ПРИ ЗАЩИТЕНО НАЧАЛО 

ПРОИЗШЕСТВИЯТА НАЙ-ЧЕСТО СА БЕЗ ФАТАЛНИ ПОСЛЕДИЦИ



ФАТАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ



ОПАСНО НАЧАЛО В 

РАЗДЕЛИТЕЛНАТА ИВИЦА



ОПАСНИ РЪЧНОРАЗГЛОБЯЕМИ
СЕКЦИИ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО БОЛТОВИ ВРЪЗКИ МЕЖДУ ШИНИТЕ И 
МЕЖДУ ШИНИТЕ И СТЪЛБЧЕТАТА!



ПРЕХОДНИ 
ЕЛЕМЕНТИ



ЛИПСА НА ПРЕХОДЕН
ЕЛЕМЕНТ

НЕПОДХОДЯЩИ 
ПРЕХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ



ПРЕХОДНИ ЕЛЕМЕНТИ 
ПОСТАВЕНИ ЗА ВИЗИЯ – ТАКА 
ИЗПЪЛНЕНИ СА БЕЗПОЛЕЗНИ

ПРАВИЛНО ИЗПЪЛНЕНИ 
ПРЕХОДИ ОТ ОСП ЗА ПЪТНА

ЧАСТ КЪМ ОСП ЗА 
СЪОРЪЖЕНИЯ И ОБРАТНО



Прекъсвания на предпазна ограда

Прекъсвания на ОСП се правят по изключение и с минимална дължина.
Забранено е прекъсване в участъци с малки радиуси на завоите. В такива зони
подходи на включващи се пътища трябва да се организират на места, където не
е необходима предпазна ограда.

Прекъсване на предпазна ограда при странично включване 

Прекъсване на предпазна ограда с елементи за начало и край, скосени 1:12

Фиг.11а

Фиг.10



Прекъсване на предпазна ограда с елементи за начало и край

Прекъсване на скосена 1:12 предпазна ограда със закръгление и ЕНК

Прекъсване на предпазна ограда със закръгление и ЕНК

Фиг.11б

Фиг. 11в

Фиг. 11г



ОСОБЕНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРЕКЪСВАНЕ СЪС 

ЗАКРЪГЛЕНИЯ НА ШИНАТА ПО ФИГ.11В И ФИГ. 11 г

Шината е машинно огъната преди поцинковането! 
Стълбчетата са на разстояние 1.00 до 1.33 метра!

Късо зануляване
от 4 метра

Късо зануляване
от 4 метра



ПРИМЕРНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРИ ЛИПСА НА ТЕРЕН

НЕПРАВИЛНО, ОПАСНО ПРЕКЪСВАНЕ НА ОСП



Терминалите се прилагат за начало на ОСП при защита на пътниците в
МПС.

Буферите срещу удар се прилагат за начало на ОСП при защита на
трети лица намиращи се в близост до пътя.

Недопустима е разлика в нивото на основата за монтаж с нивото на
платното за движение, както и наличие на бордюри и неравности в зоната на
действие на буфер срещу удар и на терминал.

БУФЕР СРЕЩУ УДАР ИЛИ ЕНЕРГОПОГЛЪЩАЩ ЕЛЕМЕНТ – ТЕРМИНАЛ 

Съгласно т. 1.3.7 на ТП, буферът срещу удар е приспособление,
изградено пред едно или повече препятствия край пътя, за поемане на
енергията на удрящо се превозно средство и за намаляване силата на удара.

Съгласно ТП няма определение за терминал, но по стандарта за
изпитване, терминалът е начален или краен елемент на ОСП.

Буферите и терминалите задължително имат физическа връзка с
ОСП зад тях.



ИЗПИТВАНЕ НА БУФЕР СЪГЛАСНО БДС EN 1317 - 3



ИЗПИТВАНЕ НА ТЕРМИНАЛ СЪГЛАСНО БДС ENV 1317 - 4



ИЗИСКВАНИЯ ПРИ 
МОНТАЖА НА БУФЕРИ 

СРЕЩУ УДАР



ЕДИНИЧЕН (ЕДНОСТРАНЕН) 
ТЕРМИНАЛ ЗА НАЧАЛО НА ОСП



ДВОЕН (ДВУСТРАНЕН)
ТЕРМИНАЛ



ПРАВИЛНАТА ПОЗИЦИЯ



ГРЕШНО ОПРЕДЕЛЕНО МЯСТО ЗА 

МОНТАЖ

ПРИ РАЗДЕЛЯНЕ НА
ТРАНСПОРТНИ ПОТОЦИ

ЛИПСА НА ОСП



ДЕЙСТВИЕ НА ПРАВИЛНО МОНТИРАН ТЕРМИНАЛ



МНОГО ОПАСНИ ТОЧКИ



ПОДХОДЯЩО ОБЕЗОПАСЕНИ ТОЧКИ



Запъване в бетонен блок на първо стълбче при зануляване на вътрешната
шина на ОСП при обезопасяване на опори на надлези, портални рамки и др.



ИНОВАЦИОННО РЕШЕНИЕ ЗА НАЧАЛО НА ОСП
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ЗА

ВНИМАНИЕТО



Приложения – таблици и схеми от БДС EN 1317



Алгоритъм за определяне степента на задържане



Зона на действие – съгласно БДС EN 1317-2 и зависи от ситуацията 



БДС EN 1317-2:2010









Опасна зона под мост 
или подпорна стена

Допустима скорост и натоварване СДИ

Vдоп > 100 km/h 
и магистрали и 

подобни пътища

с Vдоп ≤ 100 km/h

Vдоп ≤ 100 km/h 
и

СДИ > 500

Vдоп ≤ 100 km/h 
и

СДИ ≤ 500

Vдоп ≤ 50 km/h

Опасност от І-ва степен H4b H2 H2 H1

Опасност от ІІ-ра до
ІV-та степен

H2 H2 H1
Парапет за 

пешеходци

Ограничителни системи за пътища при съоържения


