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на за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 
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ване на националната стандартизационна система и привлича-
не на повече участници в дейността по стандартизация, така и 
към подобряване на управлението и организацията на работа.
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•	 участва в работата на европейските и международните 

организации за стандартизация; 
•	 издава и разпространява български стандарти, проекти и 

стандартизационни документи; 
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нални стандарти и проекти; 
•	 създава и поддържа база данни за стандарти и стандарти-

зационни документи; 
•	 организира курсове, семинари, конференции и други 

форми за обучение; 
•	 създава система за оценяване на съответствието с изис-

кванията на българските стандарти; 
•	 осъществява сътрудничество със сродни организации за 

стандартизация от други държави. 

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всич-
ки заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, 
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано 
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.
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Зимата напоследък винаги ни изненадва. Затова и последният брой 
на списание „БДС Компас” за тази годината е фокусиран върху зим-
ното поддържане на пътищата. Борбата със снега и снегонавява-
нията обхваща определяне на определени зони, посока на вятъра, 
изграждане на снегозащитни съоръжения и още много мероприя-
тия, за да се придвижваме безопасно през зимата. За всичко това 
разказва експертът от Института по пътища и мостове към Агенция 
„Пътна инфраструктура” инж. Николай Стоянов.
Опитът показва, че зимните стихии не могат напълно да бъдат пре-
дотвратени, дори и при оборудване на службите по пътно поддър-
жане със съвременни снегопочистващи машини. За да може да се 
вземе правилното решение дали да се използва един или друг вид 
метод за защита, е необходимо снежната обстановка да се наблюда-
ва поне десет години. При всеки конкретен случай трябва да се пра-
ви икономическа обосновка какъв вид снегозащитно съоръжение да 
се използва.
Техническият комитет БИС/ТК 100 „Техника и съоръжения за стро-
ителство и поддържане (включително зимно) на пътища” е с обхват 
стандартизация в областта на пътноподдържащата и пътностроител-
ната техника и нейното изпитване за оценяване на съответствието. 
В този брой на списанието накратко представяме някои стандарти 
за машините за зимно поддържане – терминология, информацион-
ни системи за метеорологична обстановка на пътищата, системи за 
задвижване.
В рубриката „На фокус” представяме международния стандарт БДС 
ISO 39001:2014 „Системи за управление на безопасността на дви-
жението по пътищата. Изисквания с указания за прилагане“, който е 
важна част от глобалната стратегия за подобряване на безопасността 
на движението. Стандартът предлага инструментариум за създаване 
на системи за управление на безопасността на пътното движение с 
цел подпомагане на организациите от частния и обществения сектор 
да предприемат съществени мерки за намаляване и елиминиране на 
смъртните случаи и сериозните наранявания при пътнотранспортни 
произшествия.
Представяме и бъдещия европейски стандарт за улично осветление, 
който ще е основа за определяне на консумацията на електрическа 
енергия. Той може успешно да се използва от общините за сравне-
ние на енергийните характеристики при различни видове решения 
и технологии на уличното осветление.
В чувала на Дядо Коледа има много камиончета, колички и всякакви 
миниварианти на превозните средства на възрастните. Но дори и 
джуджетата на добрия старец спазват стандартите, за да не се пре-
върне забавлението с малката играчка в неприятен инцидент. Пред-
ставяме изисквания за безопасност и хармонизирани стандарти, 
които гарантират, че от играчката няма да стане плачка.
И на пътя, и на детската площадка стандартите се грижат за нашата 
безопасност и в делници, и в празници.

редакционен коментар
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Я Снегозащитни съоръжения

Визитка

Н.с.инж. Николай Стоянов е 
началник-сектор, главен екс-
перт, отговорник по качест-
вото и отговорник по ЗБУТ 
в Института по пътища и 
мостове към Агенция „Пътна 
инфраструктура”, предста-
вител в БИС/ТК 100 „Техника 
и съоръжения за строител-
ство и поддържане (включи-
телно зимно) на пътища”.

Зимното поддържане на пътищата включ-
ва комплекс от превантивни действия и 
мероприятия. Борбата със снега и снего-
навяванията обхваща:

• определяне на зоните и местата с 
постоянни снегонавявания

• определяне на посоката на вятъра 
в тези места

• определяне или получаване от дру-
ги организации на средните и макси-
малните количества сняг, падащи в 
тези зони

• изграждане на постоянни снегоза-
щитни/снегозадържащи съоръжения 
или насаждения

• поддържане на постоянните сне-
гозащитни/снегозадържащи съоръ-
жения или насаждения

• изграждане на временни снегоза-
щитни/снегозадържащи съоръжения

• предварителна подготовка: из-
готвяне на програма за действие

• снегозащита на пътищата: пре-
вантивни мерки и мероприятия

• събиране и предаване на инфор-
мация за състоянието на пътната  
мрежа

• ефективно снегопочистване: про-
грами и планове за действие

• обезопасяване на пътищата про-
тив хлъзгане: програми, методи и 
средства.

Подготовката на пътищата за експлоата-
ция през зимата включва отстраняване на 
повредите по пътното покритие; подрав-
няване и профилиране на банкетите; ог-
лед и ремонт на отводнителните устрой-
ства и пътните съоръжения; отстраняване 
на направляващите стълбчета; отстраня-
ване на складираните материали в обхва-
та на пътя, с изключение на материалите, 
предназначени за зимното поддържане 
на пътищата, и др. На участъците с ин-
тензивни снегонавявания се поставят 
снегозадържащи огради. При извърш-
ване на строителни работи по пътищата 
през зимата трябва да се вземат мерки за 
нормално движение и безпрепятствено 
провеждане на мероприятията по зимно-
то поддържане. На тези участъци не се 
допуска складиране на материали, проко-
паване на пътното платно, нарушения на 
сигнализацията с пътни знаци, нанасяне-
то на кал върху платното за движение и 
др. Снегозащитата на пътищата включ-
ва всички мероприятия, насочени към 
предпазване на пътищата от образуване 
на снегонавявания върху пътното платно 
при снежни виелици през зимата.
Опитът показва, че снегонавяванията не 
могат напълно да бъдат предотвратени, 
дори и при оборудване на службите по 
пътно поддържане със съвременни сне-
гопочистващи машини. Затова от голямо 
значение е превантивната защита от нат-
рупването на сняг по пътищата. За да може 
да се вземе правилното решение дали да 
се използва един или друг вид метод за 
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снегозащита, е необходимо да се наблюдава, записва и ана-
лизира снежната обстановка по пътищата през зимата. Же-
лателно е наблюдение за периоди, по-дълги от 10 години, 
за да се достигне до най-вероятния извод и да се вземе най-
правилното решение. едно основно правило винаги е в 
сила: снегозащитното съоръжение трябва винаги да се  

Фигура 1 – Роза на ветровете: различни варианти на представяне

разполага перпендикулярно на основната посока на 
вятъра. Затова е необходимо да се познава розата на вет-
ровете в района, с основните и второстепенни посоки, по-
лучена на базата на дългогодишни наблюдения (от лични 
записки и сведения на метеорологичната служба).

Снегозащитните мероприятия се извършват съгласно при-
оритетите, дадени в таблица 1. Показана е класификацията 

на различните типове напречни профили на пътя в зависи-
мост от опасността за заснежаване на пътното платно.

Таблица 1 – Класификация на пътните участъци според опасността от 
снегонавявания 

Категория на участъка Характеристика на участъка Последователност на снего-
защитните мероприятия

1 2 3
І категория – участъци с големи 
снегонавявания

Изкопи с дълбочина 3 – 4 m и повече, чиито отко-
си откъм страната на преобладаващите ветрове не 
могат да задържат цялото количество на отлагания 
през зимата сняг

Снегозащитните мероприя-
тия се провеждат най-напред

ІІ категория – участъци със 
средни снегонавявания

Изкопи с дълбочина до 1,0 – 1,5 m и наклон на от-
косите по-малък от 1:6, нулеви напречни профили и 
малки насипи с височина, по-малка от Нс

Снегозащитните мероприя-
тия се провеждат едновре-
менно или след тези на І 
категория

ІІІ категория – участъци с мал-
ки снегонавявания

Насипи с височина, по-голяма от Нс, но по-малка от 
Нн

Снегозащитните мероприя-
тия се провеждат най-накрая

ІV категория – участъци без 
снегонавявания

Насипи с височина, по-голяма от Нн. Дълбоки тран-
шейни изкопи, чиито откоси задържат цялото коли-
чество от пренесения и отлаган от виелиците сняг

Снегозащитни мероприятия 
не се провеждат

Забележка: Нн – необходима височина на насипа, за 
да се предпази пътното платно от снегонавявания [m];  

Нс – дебелина на снежната покривка около насипа [m].
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Район Абсолютна височина на снежната покривка Нс [m]
Северна България и високите полета на Западна България 0,70 ÷ 0,80
Южна България 0,50 ÷ 0,60
Черноморското крайбрежие и поречието на р. Струма 0,15 ÷ 0,20

Снегозащитата на пътищата се осъществява с използ-
ване на специални постоянни или временни снегоза-
щитни съоръжения/устройства – крайпътни зелени 
пояси, огради от преносими инвентарни щитове, земни 
диги и др.

Постоянни снегозащитни съоръжения 
Различават се от временните по това, че веднъж изградени, 
изпълняват задачите си в продължение на много години.
Крайпътните зелени пояси служат като „естествени” сне-
гозащитни съоръжения. Снегозащитни насаждения могат 
да бъдат използвани и когато чрез тях не се губи селско-

стопански използваема площ. Зелените пояси се състоят 
от няколко реда храсти и дървета с ниски и високи корони, 
разположени на определено разстояние от пътя от страна-
та на преобладаващите ветрове през зимата. Препоръчва 
се използването на дървесни видове с гъста и плътна ко-
рона, с бързо развитие през първите години на засажда-
не, интензивно израстване след кастрене и подрязване и 
устойчиви на пречупване.
Снегозащитните насаждения служат и като средство за 
задържане на натрупания в тях сняг и чрез бавното му 
топене се получава по-продължително и по-равномерно 
водонасищане на почвата в съседната селскостопанска из-
ползваема площ. Снегозащитните зелени пояси се изграж-
дат по схемата, показана на фигура 2. 

Фигура 2 –  Крайпътни зелени пояси за постоянна защита от снегонавяване
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Разстоянието до пътя, широчината и броя на редовете в пояса зависят от обема на снегопренасянето и са  
дадени в таблица 3.

Таблица 3

Номер на схема-
та от фигура 2

Обем на  
снегопренасянето,

Wα  [m3/m ]

Разстояние от ръба на 
пътното платно

[ m ]

Широчина на зеления 
пояс
[ m ]

Брой на редовете в 
пояса

І 0 ÷ 25 20 4 2
ІІ 26 ÷ 50 30 9 4
ІІІ 51 ÷ 75 40 12 4
ІV 76 ÷ 100 50 24 6

За територията на Република България са подходящи пре-
димно първите два случая (I и II) от таблица 3, по-големи 
количества сняг почти не се наблюдават. Заради необхо-
димост от машинно поддържане на редовете в рамките на 
всеки пояс от насаждения (най-вече такива от храсти) се 
налага между редовете в пояса да се спазва  разстояние 
от около 2,5 m. Обемът на снегопренасянето при дадено 
направление на вятъра се определя по формула.
Обемът на снега, задържан от снегозащитните съоръже-
ния се определя с помощта на измерващи лати. Латите се 
поставят зад съоръжението, по посока на вятъра, на раз-
стояние една от друга около 2 m, така че да се обхване 
целият терен, върху който се очаква натрупване на сняг.  
Възможност за регистриране по скално деление на латата 

е на 10 cm. Нулевата линия на всяка лата е на височина-
та на земната повърхност. Броят и височината на латите 
трябва да са достатъчни, за да може да се определи пъл-
ният размер на „придвижването” на преспите, което се 
получава през целия зимен период върху снегозащитното 
съоръжение. Количеството сняг, което се събира по цялото 
снегозащитно съоръжение, се изчислява според напречния 
профил, който се поема в момента на максималното нат-
рупване на сняг. Така измереното количество сняг в редица 
случаи е по-малко от количеството, което в действителност 
е навято. Това се дължи на факта, че повечето снегозащит-
ни съоръжения пропускат част от снега. Капацитетът на 
снегозадържане на единично снегозащитно съоръжение в 
проценти се определя в таблица 4.

Таблица 4 – Снегозащитни съоръжения и тяхната ефективност

Вид на снегозащитното съоръжение Характеристика на снегозащитното  
съоръжение

Капацитет на  
снегозадържане 

W [%]
Зелен пояс от храстови насаждения Пояси с разнообразна конструкция   100
Двуредови снегозадържащи огради Полета от прегради с пълнеж/решетъчност  от 

50 % до 70 % от площта
90 ÷ 95

Триредови линии (два реда снегозадър-
жащи огради и един ред решетка/дървена 
ограда от страна на полето)

Полета от прегради с пълнеж/решетъчност от 
50 % до 70 % от площта и решетка/дървена 
ограда с пълнеж  50 % от площта

90 ÷ 95

Двуредови защитни решетки/огради Решетка/дървена ограда с пълнеж  57 % от 
площта

90 ÷ 95

Едноредови снегозадържащи огради Полета от прегради с пълнеж от 50 % до 65 % 
от площта

70 ÷ 85

Едноредови защитни решетки/огради Решетка/дървена ограда с пълнеж  57 % от 
площта

65

При цялостно засаждане на крайпътни площи за снего-
защитни цели широчината на насажденията трябва да 
бъде не по-малко от 100 m. Предпочита се храстовидна  
растителност – лозя, нискостеблени овощни дървета.  

Грижите за израстването и оформянето на зелените на-
саждения включват системна обработка на почвата в око-
лостеблените площадки, поливане, наторяване, резитба и 
други.
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да се изграждат в райони с малък обем на снегопренася-
нето и при подходящи теренни условия и пустеещи земи. 
Те се изпълняват със земекопни машини и с използване 
на налични земни почви, отговарящи на изискванията за 
пътни насипи. Земните диги са с височина 1,00 ÷ 1,50 m 
и се оформят с възможно най-стръмни откоси. Разполагат 
се успоредно на пътя на разстояние 15 ÷ 20 m от ръба на 
пътното платно. Снегозащитният ефект на дигите е по-
голям, когато се използва система от няколко успоредни 
диги, оформящи междинни траншеи с разстояние между 
тях 12 ÷ 15 m.
За снежни заслони, каменни стени, бетонни стени,  
галерии – за тези видове снегозащитни съоръжения може 
да се говори там, където има активна дейност на снежните 
бури, където падат големи количества сняг (и има опас-
ност от лавини) и не е целесъобразно да се използват други  
съоръжения. За България тези съоръжения не са от  
съществено значение. По принцип снежните заслони пред-
ставляват много големи снегозадържащи огради (височина 
до 5 m), които трябва специално да бъдат проектирани.  
Те могат да бъдат изградени от дърво или стоманобетон. 

Каменните стени и галериите служат не само срещу снего-
навявания, но и като защита от лавини. При високопланин-
ски пътища за тази цел важни преходни пътни отсечки се 
покриват със стоманобетонни галерии, така че през зимата 
да може да се пътува сигурно по тях.

Временни/Подвижни снегозащитни 
съоръжения
С подвижни снегозащитни съоръжения се постига пред-
видено натрупване на сняг на места, встрани от пътя и къ-
дето той няма да предизвика затруднения на движението. 
Преградите са съставени от плътни или решетъчни панели 
и работят на аеродинамичен принцип – пред и зад прегра-
дата се получава зона с по-ниска скорост на вятъра, в която 
става натрупването на снега. С намаляването на скоростта 
на вятъра и количеството сняг намалява. Оптимален ефект 
се постига при ≥ 50 % решетъчност на преградата. Редуци-
рането на скоростта на вятъра в зависимост от височината 
на преградата е показано на фигура 3. 

Фигура 3 – Влияние на снегозадържаща ограда върху скоростта на вятъра  
при снегонавяване

Най-често снегозадържащите огради са временни от сгло-
бяеми съоръжения и се използват от службите за пътно 
поддържане. Към тях има следните изисквания:

• да са лесни за бърз монтаж, демонтаж и поддър-
жане

• да притежават голяма устойчивост спрямо нато-
варвания от вятър, дъжд, сняг и ниски температури

• да не са чувствителни към ултравиолетови лъчи 
(UV лъчи)

• да имат малко тегло и ниска цена

• да дават възможност за съхранение на открито

• да не будят интерес с цел кражба.

Снегозадържащите огради се изграждат от различни видо-
ве материали. Височината им варира най-общо от 1,5 m до 
2,0 m. Широчината на полето/щита на оградата не трябва 
да превишава 3,0 m, защото става неудобна за обслужване.

Снегозадъращите огради се изграждат перпендикулярно 
на основната посока на вятъра. Защитното им действие е 
най-голямо, когато пренасяният от вятъра сняг пада пер-
пендикулярно на надлъжната ос на снегозадържащата 
ограда. 
На територията на България основната посока на вятъ-
ра е запад – изток. Това означава, че осовите линии на 
снегозадържащите огради най-често трябва да бъдат по-
ставени по направление север – юг. През зимата в Дунав-
ската равнина и Горнотракийската низина преобладават 
западни ветрове. В Предбалкана, част от Задбалканските 
котловини и по билата на планините преобладават северо-
западните ветрове. В Източните райони преобладаващи са 
североизточните ветрове. Естествено е на отделни места 
да има случаи, при които по скатовете или в гъсти гори 
посоката на вятъра да бъде отклонявана от първоначална-
та. В такива случаи направлението на осовите линии на 
снегозадържащите огради се съобразява с конкретните  
дадености. Важно е да се отбележи, че поставянето на  



БДС Компас, брой 4/2015 9

ТЕМ
А

 Н
А

 БРОЯ

снегозадържащи огради трябва да бъде предшествано от 
многогодишни наблюдения. Отговорните за това лица 
трябва да се съобразяват и с възможните промени в даде-
ностите. Например е възможно да бъде изсечена горска 
просека, за да се прокара електропровод. Подобни дейнос-
ти трябва да водят до конкретни снегозащитни мероприя-
тия от страна на поддържащата Пътна служба. 

Плътната снегозадържаща ограда предизвиква натрупва-
ния на сняг на малки разстояния пред и зад нея, а при по-
продължително снегонавяване поема налягането от снега 
и нейната ефективност намалява.

      Снегонавяване при плътна ограда Снегонавяване при ограда с пролуки

С нарастване на ветропропускливостта на снегозадържа-
щата ограда се увеличава областта на натрупване на снега 
в зоната на препречване и на всмукване. Преспите стават 
по-продълговати и продължителността на защитно дейст-
вие се увеличава. Мярка за ветропропускливост на ограда-
та е степента на запълване (решетъчността) от задържащи-
те елементи в проценти спрямо общата площ на оградата 
(таблица 4).
За метеорологичните условия на България като най-бла-
гоприятна е установена степен на запълване/решетъчност 
от 50 ÷ 60 %. Важно е също между основата на терена и 

долния ръб на снегозадържащата ограда да остава въздуш-
на пролука от около 30 cm. Отделните редове с огради не 
трябва да бъдат по-дълги от 100 метра, за да са проходими 
без затруднения.
У нас снегозащитни огради се изграждат с помощта на 
преносими инвентарни щитове с характеристики, дадени 
в таблица 5, и вид, показан на фигура 4. Общ вид на реше-
тъчно пано е показан на фигура 6, а на плътно пано – на 
фигура 7. Начините на изграждане и ориентацията спрямо 
посоката на вятъра са показани на фигури 5, 8 и 9. 

Таблица 5

Показатели Мярка Инвентарен щит
тип I тип II

Височина m 1,50 1,50
Дължина m 2,00 4,00
Обща решетъчност % 60 60
Решетъчност в горната половина % 50 48
Решетъчност в долната половина % 70 72
Коефициент на разпределение на 
решетъчността

% 1,40 1,50

Разход на материали за един щит m³

(kg)

0,03 Телена мрежа (13)
Арматурно желязо (15)

Ламарина (10-12)
Дърво, пластмаса

Маса на един щит kg 22 ÷  25 38 ÷ 40
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Фигура 4 Фигура 5

Фигура 6 Фигура 7

Фигура 8
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Фигура 9

Снегозащитни огради се използват и за снегозадържане по високите части на планините (фигури 10 и 11).

Фигура 10 Фигура 11

През последните години в различни страни са разработени снегозадържащи огради с пана от синтетични материали 
(пластмасови мрежи), фигура 12. На фигури 13, 14 и 15 са показани различни форми, съставящи решетъчния профил 
на паното. 

Фигура 12
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Фигура 13 Фигура 14 Фигура 15

На фигури 16 и 17 са показани реално изпълнени снегозащитни огради от синтетични материали.

Фигура 16 Фигура 17

Снегозадържащите огради от синтетични материали имат 
следните предимства пред тези, изградени от дърво или от 
метал:

• много по-леки са и заемат в пъти по-малка площ 
при съхранение

• по-лесни са при транспортиране, монтаж и демон-
таж край пътя

• по-евтини са от класическите такива с дървени 
или метални щитове

• от UV стабилизирани материали могат да издър-
жат без специална поддръжка, по-дълго от дървени-
те или металните огради.

Освен вече споменатите огради от дървен материал, ме-
тални или от синтетични мрежи, съществуват и огради с 
пълнежи/щитове от други материали. В тази връзка могат 
да бъдат споменати снегозадържащи огради от кокосова 
тъкан, от върбови пръчки, алуминиеви ленти, телена мре-
жа, поцинкована или с пластмасово покритие, и пластма-
сови ленти. Тяхното приложение е незначително, поради 
това че са по-скъпи.

При всеки конкретен случай е необходимо да се прави ико-
номическа обосновка какъв вид снегозащитно съоръжение 
да се използва. Така например в Германия е правено ико-
номическо сравнение на различни видове снегозадържащи 
огради. При това се отчитат цената на материала, експло-
атационната трайност, транспортните разходи и разходите 
по монтаж и демонтаж, както и разходите за ремонти.
Ако общите разходи за снегозадържаща ограда с щит от 
дъски например се определят като 100 %, тогава се полу-
чават следните съотношения:

• Ограда с щитове от алуминиеви летви, подредени 
колибообразно = 110 %

• Ограда с щитове от пластмасови летви, подредени 
колибообразно = 480 %

• Вертикална ограда от пластмасови летви  =270 %

Снегозадържащата ограда със синтетична мрежа се под-
режда в тази класация с около 60 %.
При необходимост от сравняване на разходите при из-
ползване на постоянни или на временни (подвижни) сне-
гозащитни съоръжения, т.е., за да се отговори на въпроса 
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дали е по-изгодно да се поставят постоянни или временни 
снегозащитни съоръжения, също са изведени някои зако-
номерности. Така например при избор между засаждане 
на крайпътни зелени пояси (снегозащитни насаждения) 
или поставяне на снегозадържащи огради с дървени щи-
тове в Германия са установили следното: за една година 
разходите за 1 метър храстови насаждения (в това число за 
засаждане, подрязване, поддържане) се отнасят към разхо-
дите за същата дължина конвенционална снегозадържаща 
ограда (в това число за монтаж, демонтаж, амортизация) 
както 120:100.
Следователно, най-общо разходите за метър конвенцио-
нална дървена снегозадържаща ограда са по-малки от тези 
за метър храсти. При храстите обаче допълнително трябва 
да се предвидят и от време на време средства за борба с 
вредителите. При снегозадържащите огради пък се нала-
гат текущи ремонти. Затова, общо погледнато, разходите 
за храсти и за снегозадържащи огради са почти еднакви.

Икономическите основи за решение в една или друга по-
сока за пътното дело още не са налице. По-скоро конкрет-
ните условия на място са тези, които принуждават отго-
ворните органи да вземат съответното решение (за избор 
на метод за защита от снегонавяване). Така например в 
селскостопански използваеми райони по правило не може 
да се засаждат храсти по терена от двете страни на пътя, 
тъй като се губи полезната селскостопанска площ, което 
би могло да затрудни маневреността на големите селско-
стопански машини. В същото време обаче задържаният 
сняг от снегонавяване се топи бавно и осигурява по-добър 
воден баланс на почвата около него при бавното си топене 
през пролетта. Така че основният извод е, че трябва да се 
извършва непрекъснато наблюдение и да се правят срав-
нителни оценки за ефективността от снегозадържащите 
огради, тъй като най-важното в случая е да се съхрани чо-
вешкият живот и да не се допускат екстремни ситуации 
през зимата, застрашаващи живота на участниците в път-
ното движение.
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Стандартите се грижат за нашата сигурност. А когато сняг 
натрупа, те са важен механизъм за по-безопасно пътуване. 
Техническият комитет БиС/тК 100 „техника и съоръже-
ния за строителство и поддържане (включително зим-
но) на пътища” е с обхват стандартизация в областта на 
пътноподдържащата и пътностроителната техника и ней-
ното изпитване за оценяване на съответствието, включи-
телно на техниката за зимно поддържане.
„БДС Компас” накратко представя стандарти за машини за 
зимно поддържане.
БДС EN 15144 машини за зимно поддържане. терми-
нология. термини, свързани със зимно поддържане 
е предназначен да улесни разбирането и възприемането 
на основни термини, използвани при машините за зимно 
поддържане. Той съдържа набор от технически термини и 
определения на английски, френски, немски и български 
език и цели премахването на езикови бариери при използ-
ването им. Дадени са важни дефиниции като например 
челно или странично монтирано снегоринно гребло, едно-
странно, клиновидно или с V-образна форма, променящо 
функцията си снегоринно гребло; както и материали за 
разпръскване, вещество за разпръскване и против обледе-
няване, предварително навлажнена сол, активна съставка 
на топене, различни видове сол и луга. Термини, важни за 
експертите в тази област, за да са проходими пътищата ни 
през зимата.
БДС EN 15518 техника за зимно поддържане. инфор-
мационни системи за метеорологична обстановка на 
пътищата се състои от следните три части:

• Част 1: Основни определения и компоненти

• Част 2: Метеорологична обстановка на пътища-
та. Препоръчителни наблюдения и прогнози

• Част 3: Изисквания за измерените стойности на 
стационарните уреди.

БДС EN 15518-1 техника за зимно поддържане. инфор-
мационни системи за метеорологична обстановка на 
пътищата. Част 1: Основни определения и компоненти 
цели да внесе ред в хаоса от многобройни термини и на-
именования за идентични явления. Той определя понятия 
като обществени пътища и пътни платна в информацион-
ните системи. Прилага се във връзка с информацията за 
времето, както и за метеорологична прогноза, свързана със 
състоянието на пътищата и обстановката около тях. Тази 
информация, например за управление на пътното движе-
ние, информация за участниците в движението, образци от 
данни и други, въпреки че се използва обикновено за под-
държане на пътища, може да послужи на други системи.

БДС EN 15431 техника за зимно поддържане и обслуж-
ване на пътища. Системи за задвижване и свързаните 
с тях работни органи. заменяемост и изисквания за ра-
бота съдържа много формули, графики и таблици. Той е 
предназначен за системи за задвижване при машините за 
зимно поддържане. Целта е да се осигури взаимозаменя-
емост на превозни средства и прикачен инвентар. В този 
стандарт се определят минималните изисквания за работа, 
компонентите на хидравличната система, както и видът, 
размерът и местоположението на свързващите елементи 
между превозното средство и прикачения инвентар. 
БДС EN 15432-1 техника за зимно поддържане и  
обслужване на пътища. Челно монтирано оборудване. 
Част 1: Плочи за фиксиран преден монтаж определя  
изискванията относно различните елементи от окачването 
на превозното средство, за да се гарантира заменяемост 
между превозното средство и различното оборудване, кое-
то подлежи на преден монтаж. Този европейски стандарт 
определя три различни класа монтажни плочи при оком-
плектоване на пътни превозни средства, независимо от 
категорията на превозното средство и максимално допус-
тимото натоварване за широка гама от устройства (товар-
ни автомобили, многофункционални превозни средства, 
превозни средства за общо ползване), на които е възможно 
окачване на челно монтирано оборудване за зимно поддър-
жане и обслужване на пътищата. (БДС Компас)
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БДС ISO 39001:2014 – част от 
новата стратегия за подобряване на 

безопасността на движението
Намаляването на пътнотранспортните произшествия със 
смъртен изход и тежки наранявания се превърна в приори-
тет от първостепенно значение в световен мащаб с обявя-
ването на инициативата на Организацията на обединените 
нации (ООН) „Десетилетие на действията за безопасност 
на движението по пътищата” за периода 2011-2020 г. В 
търсене на решение на проблема Международната орга-
низация за стандартизация (ISO) разработи и публикува 
стандарта ISO 39001:2014 „Системи за управление на 
безопасността на движението по пътищата. изисква-
ния с указания за прилагане”, въведен и на национално 
ниво с превод на български език.  
Стандартът предлага инструментариум за създаване на 
системи за управление на безопасността на пътното дви-
жение с цел подпомагане на организациите от частния и 
обществения сектор да предприемат съществени мерки за 
намаляване и елиминиране на смъртните случаи и сериоз-
ните наранявания вследствие на пътнотранспортни произ-
шествия. 
Необходима е по-широка обществена подкрепа и ангажи-
раност на всички обществени и частни организации, кои-
то да изиграят своята роля в този процес. Ето защо ISO 
39001:2014 поставя предизвикателство пред всички орга-
низации, независимо от вида и големината им, чиито сто-
пански дейности, продукти и услуги (както и местата, на 
които ги доставят и условията, при които функционират) 
оказват въздействие върху безопасността на движението 
по пътищата. 
Световният опит показва, че сериозно намаляване на път-
нотранспортните произшествия със смъртен изход и на 
тежките наранявания може да се постигне само чрез прие-
мането на системен подход по отношение на безопасност-
та. Подобен подход изисква ясна и недвусмислена насоче-
ност към постигането на резултати чрез набелязването на 
конкретно определени, основаващи се на факти и доказа-
телства, действия.
Стандартът поставя акцент върху лидерството на висшето 
ръководство и ангажираността на всички нива в организа-
цията при създаването, внедряването и поддържането на 
ефикасна система за управление на безопасността на път-
ното движение. 
БДС ISO 39001 постави началото на нови стратегии за 
решаване на проблемите, свързани с безопасността на 
движението по пътищата. Съгласно изискванията на стан-
дарта като първа стъпка организациите трябва да иденти-
фицират и добре осъзнаят средата, в която функционират 
по отношение на безопасността на движението по пъти-

щата. Това може да се опише като взаимодействие между 
четири основни елемента – пътна мрежа, превозни сред-
ства, начини, по които се използват пътищата и превозните 
средства, и реакция при аварийни ситуации. 
Стандартът е приложим за всички организации, които са 
във взаимодействие със системата за движение по пътища-
та и чиито дейности могат да включват:

• Предоставяне на услуги и продукти за системата 
за движение по пътищата като транспортни услуги, 
управление, планиране, проектиране, изграждане и 
поддръжка на инфраструктура, превозни средства 
и свързани с тях продукти, медицинска помощ и 
реакция при аварийни ситуации, грижи при травми, 
рехабилитация, дейности на изпълнителната и зако-
нодателната власт. 

• Превози на товари или пътници, извършвани от 
организацията, или за които са сключени договори с 
други изпълнители.

• Дейности, свързани с трафик към и от места, 
контролирани или повлияни от организацията, напри-
мер учебни заведения, търговски центрове, туристи-
чески забележителности и други.

• Извозване на служителите до и от работа, 
служебни пътувания, използването на обществени 
и частни превозни средства, включително ходенето 
пеша или карането на велосипед.

БДС ISO 39001 насърчава разработването на процесен под-
ход, основаващ се на цикъла на постоянното подобряване 
„планиране – изпълнение – проверка – действие” и лесно 
се интегрира с други системи за управление като ISO 9001, 
ISO 14001  и OHSAS 18001. Нещо повече, този стандарт 
все повече ще се налага като световно признато средство 
за прилагане на добри практики при управлението на безо-
пасността на движението по пътищата. (БДС Компас)
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осветление - основа за определяне на 
консумацията на електрическа енергия

Инж. Димчо Михайлов е гла-
вен експерт в БИС в сектор 
„Eлектротехника, електро-
ника и далекосъобщения“. За-
вършил е ВМЕИ „В. И. Ленин” 
със специалност „Електро-
снабдяване на промишлени 
предприятия”. Дълго време е 
работил като проектант на 
осветителни уредби. Секре-
тар е на БИС/ТК 54 „Освети-
телна техника и електроин-
сталационни изделия”.

Визитка Бъдещият европейски стандарт  
еN 13201-5 Улично осветление. Част 5: 
Показатели за енергийна ефективност 
може успешно да се използва за сравне-
ние на енергийните характеристики при 
различни видове решения и технологии 
на уличното осветление за един и същ 
проект на улично осветление. Това е осо-
бено важно за организаторите на търгове 
и собствениците на улични осветителни 
уредби, каквито обикновено са общините 
в България.
Този европейски стандарт определя как 
да се изчисляват показателите за енер-
гийна ефективност на улични осветител-
ни уредби, като се използва изчисленият 
показател за плътност на мощността (D) 
и изчисленият показател за годишна кон-
сумация на електрическа енергия (ЕСIy).
Показателят за плътност на мощност-
та (D) показва необходимата енергия за 
уличната осветителна уредба, докато тя 
отговаря напълно на съответните изи-
сквания за осветлението, определени в  
EN 13201-2 Улично осветление. тех-
нически изисквания. Показателят за 
годишна консумация на електрическа 
енергия (ЕСIy) определя консумацията 
на мощност през годината, дори ако съ-
ответните изисквания за осветлението се 
променят през нощта или сезоните.

За изчисляване на показателя за плътност 
на мощността за зона, разделена на учас-
тъци, се използва следната формула:
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ECIy = 
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�����∑ ������

 
 
 
 
 
      ∑ ��������  = 8 760 h 
 

където:
• D e показателят за плътност на 
мощността (W˙lx-1˙m-2)

• P e мощността на системата за 
захранване на осветителната уредба, 
използвана за осветяване на съответ-
ната зона (W)

• Ej  е средната хоризонтална осве-
теност, определена в ЕN 13201-2 за 
участък ”j” или определената про-
ектна стойност (lx)

• Aj  е големината на участъка ”j”, 
осветяван от осветителната уредба 
(m2)

• n e броят на участъците, които ще 
се осветяват.
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Когато класовете на осветление се променят през различ-
ните часове на нощта и/или през различните сезони (на-
пример намаляване на класа на осветление поради нама-
ляване на трафика или промени на зрителното възприятие 
на околното пространство), показателят за плътност на 
мощността (D) трябва да се изчислява отделно за всеки 
клас на осветление. Като алтернатива, когато са използва-
ни няколко класове на осветление през нощта или годи-
ната, показателят за плътност на мощността (D) може да 
се изчисли като средна стойност за този период от време. 
Изчисленията трябва да показват ясно използваните пред-
положения при изчисляването на показателя за плътност 
на мощността, както и как е била оценена тази стойност.
При  изчисляване на показателя за годишна консумация на 
електрическа енергия (ЕСIy) трябва да се има предвид, че 
годишната консумация на електрическа енергия от улична-
та осветителна уредба зависи от:

• периода от време, за който е предвидена осветител-
ната уредба

• определения клас на осветление чрез съответния 
стандарт за осветление за всяко предназначение на 
осветлението

• ефективността на осветителната уредба за всяко 
предназначение на осветлението

• начина на управление на осветителната уредба, 
следвайки промяната на зрителните нужди от учас-
тниците в движението

• консумацията на паразитна електрическа енергия 
от осветителните съоръжения през времето, когато 
уличната осветителна уредба не се използва.

Използва се следната формула:

където:
• ECLy e показателят за годишна консумация на елек-
трическа енергия за уличната осветителна уредба 
(kWh˙m-2)

• Pik e активната мощност, присъединена към  
”i-тия” участък за време tik (W)

• tik  e продължителността на ”k-тия” период от вре-
ме, през който активната мощност е консумирана от 
осветителната уредба за ”i-тия” участък (h)

• Ai  e големината на ”i-тия” участък, осветяван от  
същото разположение на осветлението (m2)

• n  e броят на участъците, които ще се осветяват

• mi  e броят на периодите с различна консумация на 
мощност за ”i-тия” участък. mi трябва да отчита 
също и периода от време, през който се консумира па-
разитна мощност. Този период обикновено е времето, 
през което осветителната уредба не свети, например 
часовете през светлата част на денонощието и всич-
ки часове през нощта, когато осветлението не рабо-
ти.

 ЗАБЕЛЕЖКА: За всеки ”i-ти” участък трябва да 
се прилага следното предложение:
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Светлинните източници или техните устройства за упра-
вление могат да консумират енергия през времето, когато 
не е необходимо осветление. Тази паразитна енергия тряб-
ва да бъде включена в изчисленията, направени за съответ-
ния период от време.
За сравнение и мониторинг на енергийната характеристи-
ка на осветителната уредба показателят за годишна кон-
сумация на електрическа енергия трябва да включва в из-
численията годишното натрупване на енергия, използвана 
за осветяване на улицата или обществената зона. Все пак 
действителните потребности от осветление могат да се 
различават през годината поради следните причини:

• сезонни колебания на продължителността на ес-
тественото осветление: това зависи от географско-
то разположение на зоната за осветяване

• промяна на атмосферните условия, които влияят на 
възприемането на зрителната характеристика (на-
пример суха или мокра повърхност на пътя)

• промяна в плътността на трафика по улицата или 
обществената зона през нощта (например различна 
времева схема на използване като повишено използване 
във върховите часове) или следващо колебание в соци-
алната дейност (например ученически ваканции, пери-
оди на национални празници)

• промяна в предназначението на улицата или об-
ществената зона (например улицата е затворена за 
определен период от време или превърната в пешеход-
на зона заради някакво обществено мероприятие).

Този стандарт ще бъде от голяма полза за местните власти 
в България, тъй като средствата, които се заплащат за кон-
сумираната електрическа енергия за улично осветление, 
представляват най-голямото перо при поддържането му 
след влизане в експлоатация.
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има стандарти

В чувала на Дядо Коледа има много камиончета, колички 
и всякакви миниварианти на превозните средства за въз-
растни. Но дори и джуджетата на добрия старец спазват 
стандартите, за да не се превърне забавлението с малката 
играчка в неприятен инцидент.
Изискванията за безопасност на детските играчки в Евро-
па са едни от най-строгите в света. Правилата за безопас-
ността им и тяхното свободно движение в Европейския 
съюз са определени в Директива 2009/48/ЕО. Тя е въведе-
на в българското законодателство с Наредба за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието на играчките. 
Всяка детска играчка, преди да се появи в магазина, се под-
лага на процедура за оценяване на съответствието. Оце-
няването на безопасността представлява идентифициране 
от страна на производителя на потенциалните опасности, 
които детската играчка може да създаде, както и извърш-
ване на оценка на потенциалното излагане на тези опас-
ности. Процедурата може да бъде самостоятелна или чрез 
проверка от трето лице.
Производителят има много задължения, за да проектира и 
произвежда детски играчки в съответствие със съществе-
ните изисквания за безопасност. Той трябва да спазва изис-
кванията, свързани с физичните, механичните, химичните 
и електрическите свойства на играчките, както и правила-
та за възпламенимост, хигиена и радиоактивност.

Производителят изготвя техническа документация и тряб-
ва да я съхранява за период не по-малко от 10 години след 
пускането на играчката на пазара.
Маркировката CE трябва да бъде поставена върху детската 
играчка, на етикета или върху опаковката (като се препо-
ръчва да бъде показана на интернет страницата, ако играч-
ката се продава онлайн), така че да бъде видима, четлива 
и незаличима.
Производителите трябва да посочат своето име и адрес 
върху играчката или, когато това не е възможно, върху опа-
ковката или в документ, който придружава играчката.

Стандартите от серията БДС EN 71 
Безопасност на играчки
Към Директива 88/378/ЕС са хармонизирани стандартите 
от серията EN 71, въведени на национално ниво. В тях се 
определят съществените изисквания за безопасност по от-
ношение на физичните и механични свойства, възпламе-
нимост, химични свойства, електрически свойства, хиги-
енни изисквания и изисквания към опаковките. Играчките 
трябва да бъдат съпроводени с подходящи ясни и четливи 
предупреждения за намаляване на риска при тяхното из-
ползване.
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Основният стандарт БДС EN 71 за безопасност на играчки 
се състои от следните части:

• Част 1: Механични и физични свойства

• Част 2: Възпламенимост

• Част 3: Миграция на определени елементи

• Част 4: Комплекти за химични опити и свързани с 
тях дейности

• Част 5: Химични играчки (комплекти), различни от 
комплектите за химични опити

• Част 7: Бои за рисуване с пръсти. Изисквания и ме-
тоди за изпитване

• Част 8: Люлки, пързалки и подобни съоръжения за 
игра в домашни условия на закрито и открито

• Част 9: Органични химични съединения. Изисквания

• Част 10: Органични химични съединения. Подготов-
ка на проба и екстракция

• Част 11: Органични химични съединения. Методи за 
анализ.

За играчки не се смятат коледни украшения, спортни и 
водни съоръжения, пъзели с много детайли, видеоигри и 
други.

Задължителна информация при 
продажба
играчките за най-малките: предупреждение „Непод-
ходящо за деца под 36 месеца” или „Неподходящо за 
деца под 3 години” и кратко описание на конкретната 
опасност в инструкциите за използване. 
Пързалки, окачени люлки, трапеци, въжета и други 
окачени върху напречна греда играчки: инструкции с 
указание за необходимостта от проверки през определе-
ни периоди и поддържане на основните части (окачвания, 
закрепвания, фиксиране към земята и т. н.) и уточняване, 
че ако не се извършат тези проверки, играчката може да 
се обърне или да причини падане. Тези играчки трябва да 
имат също така инструкции за сглобяване, които показ-
ват онези части, които могат да създадат опасност, ако са 
сглобени неправилно.
Функционални играчки: задължително да има надпис: 
„Внимание! Да се използва само под прякото наблюде-
ние на възрастен”. Те трябва да имат и упътване за функ-
ционирането им, както и предупредителен текст играчка-
та да бъде недостъпна за много малки деца.
играчки, съдържащи опасни вещества или препара-
ти и химични играчки: упътване, съдържащо преду-
преждения за опасностите и предпазните мерки, които 
потребителят трябва да вземе, за да се избегнат. Упътва-
нето трябва да има информация за начина на оказване на 
първа помощ в случай на злополука. Освен това върху 
опаковката на химичните играчки трябва да има и над-
пис: „Внимание! Само за деца над … години. За използ-
ване под контрола на възрастни”. 
Кънки и скейтборд за деца: ако те се предлагат като иг-
рачки, върху тях трябва да има надпис „Внимание! Да се 
използва защитна екипировка“.
играчки за използване във води: надпис „Внимание! 
Да се използва само във води с дълбочина под ръста на 
детето и под наблюдение”.

Основният и често срещан символ за предупреждение за 
възраст върху играчките е даден именно в този европейски 
стандарт. (БДС Компас)



Българският институт за стандартизация Ви честити 
Рождество Христово и пожелава успешна 2016-та година!


