
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

“БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” EАД  гр. Свищов е 

 

производител на стоманобетонни траверси за ж.п. линии и 

метро, 

 

предварително напрегнати центрофугални стълбове за 

електрификация на железопътна мрежа, стоманобетонни 

стълбове за въздушни линии ниско и средно напрежение, 

елементи за промишлено, пътно и др. строителство. 

 “БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД е последовател на фирма 

със същия предмет на дейност, създадена през 1959 год. През 

годините дружеството запазва и разширява обхвата на 

производствената дейност в съответствие с пазара на тези 

продукти.



 

 

РАЗПОЛОЖЕНИЕ 

 
Производствата база на “БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД е 

разположена в западната индустриална зона на гр. Свищов. 

„БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД Свищов има 
 

благоприятно геостратегическо разположение на р. Дунав. 

Има възможност за транспортиране на всички суровини и 

материали и готови изделия, използвайки три вида транспорт - 

железопътен, автомобилен, воден. В близост минават 

Паневропейските транспортни коридори № № 4,7,8 и 9 и 

международните пътища Е 70, Е 83 и Е 85. В непосредствена 

близост се намира Пристанище Свищов и Ферибот до 

Румъния. 



СЕРТИФИКАТИ 
 

„БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ” ЕАД Свищов поддържа 

високо качество на произвежданите изделия и притежава 

следните сертификати : 
 

❖ Внедрена система за Управление на Качеството ISO 
9001:2015 
 

❖ Одобрение на система за Управление на Качеството за 
производство на Съставен Елемент за оперативна 
съвместимост: 
 

 Стоманобетонна траверса СТ -6 49 Е1А 

 Стоманобетонна траверса СТ -6 60 Е1А 
 

❖ Внедрена система за производствен контрол (СПК ), в                                     
съответствие с Регламент за строителни продукти № 305(ЕС) 
 

 Стоманобетонна траверса СТ 6 

 Двублокова траверса 

 Стоманобетонни стълбове 

 Добавъчни материали за бетон 

❖ Акредитация на Строителната лаборатория в съответствие 
с изискванията на БДС EN ISO/ IEC 17025. 

В резултат на подписано споразумение и от БСА за 

взаимно признаване на схемите за акредитация в ЕС, 

изпитванията  от обхвата на сертификата на строителната 

лаборатория                     важат и за ЕС. 
 

 

 
 



 



 

 

ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИСТА 

 
1. Стоманобетонни траверси 
❖ Стоманобетонна траверса СТ- 6 и СТ-6 А за релси тип 60 

Е1, 54 Е1 и 49 Е1, за еластична скрепителна система 
❖ Двублокова стоманобетонна траверса за железопътни 

линии и метро 
❖ Стоманобетонна траверса за подкранов път СТ 160 
❖ Други 
 

2. Стоманобетонни стълбове за електрификация на ж. п. линии 
❖ Предварително напрегнати центрофугални стълбове за 

изграждане на контактна мрежа при електрификация на 
жп линии 

❖ Центрофугални стълбове, предназначени за гарови 
участъци 

 

3. Стоманобетонни стълбове за въздушни линии ниско и средно 

напрежение 

❖ Центрофугални стълбове 
 

4. Елементи за промишлено, транспортно и гражданско строителство 
❖ Стоманобетонни канавки, перонни елементи, подпорни 

стени, елементи за жп  и пешеходни прелези и пътеки, 
фундаменти и котви за монтаж на стълбове за 
електрификация, и др. 

❖ Други 
 

5. Бетонни смеси 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ОСНОВНИ ИЗДЕЛИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 



❑ ТРАВЕРСИ СТОМАНОБЕТОННИ ЗА НОРМАЛНИ 
Ж.П.ЛИНИИ - 1435 mm СТ – 6 

 
Нормативни позовавания 

➢ Основен стандарт : 

БДС ЕN 13230 »Железопътна техника. Релсов път. 
Бетонни траверси и опори. Част 2: Предварително 

напрегнати моно блокови траверси« 

➢ Технически спецификации 

ТС - 01:2021 г. » Траверси стоманобетонни за жп линии с 

номинално междурелсие 1435 mm СТ – 6» 

 

ТС - 02:2021 г. » Траверси стоманобетонни за жп линии с 

номинално междурелсие 1435 mm СТ – 6А» 
 

Предназначение 

Предварително напрегнатите стоманобетонни траверси СТ 6 

са предназначени за нормални ж.п.линии (междурелсие 1435 

mm), с използване на безподложно еластично скрепление W– 

14 , при следното осово натоварване : 

 

за 160 km/h – осово натоварване 250 kN  

за 200 km/h – осово натоварване 225 kN



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

 

 

 

 

 

 

1. Производител „БЪЛГАРСКИ БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ”ЕАД 

 

2. 
 

Вид на продукта 
Стоманобетонна 
предварително напрегната 

траверса 1435 mm , СT 6 

3. Предназначение 
За железопътни линии с 
номинално междурелсие 
1435 mm 

4. Размери 2600/234/295.5 mm 

 
5. 

 
Бетон 

Клас на бетона не по-нисък 
от С45/55 в съответствие със 

стандарт  

БДС EN 206:2013+A2:2021. 

Обем 0,114 m3 
 

6. 
 

Вид стомана 
Високоякостна стоманена 
тел Ø 7 mm в съответствие със 

стандарт pr.ЕN 10138-2 

7. Скрепление 
Еластична скрепителна 
система W 14 

 

8. 
Наклон на 
междурелсови 

площадки 

 

1:40 

 

9. 
Максимално 
натоварване на ос 

 

25.0 tons / axle 



 

Изисквания към носимоспособността на траверсите . 

Механични характеристики. 
 

 

Траверсата 28 дни след производството ù трябва да                                      издържи 

без отваряне на пукнатини на статическо огъване със следните 

моменти и коефициенти : 

 

1. Проектен огъващ момент в подрелсовото сечение 

Mdr = 21 kN.m 

2. Проектен отрицателен огъващ момент в средното сечение 

       Mdcn =13 kN.m 

3. Статично натоварване - k1s = 1,8; k2s = 2,2 

4. Динамично натоварване - k1d = 1,5; k2d = 2,0 

5. Умора (ако се изисква) - k3 = 2,0 



 



 



 



 
  



 
 

 

 



 
 

 

 



 



 
  



 
  



 
 



 

 
 



 

 
 



 



❑ ТРАВЕРСИ СТОМАНОБЕТОННИ 
ДВУБЛОКОВИ тип «ДТ-M» 

 
Нормативни позовавания 

 

➢ Основен стандарт : 

БДС ЕN 13230 »Железопътна техника. Релсов път. 

Бетонни траверси и опори. Част 3: Двублокови 

траверси« 

 

➢ Фирмена спецификация 

 

ФС - 01:2021 г. Траверси стоманобетонни двублокови тип «ДТ-M» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 







 



 

 

 

❑ Стоманобетонни траверси за подкранов път                    СТ 160 

 

 

Предназначение: 

 

За изграждане на подкранов път на портален 

пристанищен кран “Sokol” (Grab Buck, Jib) 



 



 

❑ Стоманобетонни центрофугални стълбове 

 

➢ Предварително напрегнати центрофугални стълбове            за 
електрификация на жп линии 

 

1 Предварително напрегнат стълб тип СБМК 37/11,15 
2 Предварително напрегнат стълб тип СБМК 57/11,15 

 

➢ Центрофугални стълбове за гарови участъци 

 

1 Центрофугален стълб СЦС 52/9,5 
2 Центрофугален стълб СЦС 84/9,5 

 

➢ Центрофугални стълбове за електрически мрежи 
ниско напрежение 

 

1 Центрофугален стълб тип НЦ 250/9,5 
2 Центрофугален стълб тип КЦ 590/9,5 
3 Центрофугален стълб тип ЪЦ 835/9,5 

 

➢ Центрофугални стълбове за електропроводи 20 kV 

 

1 Центрофугален стълб тип НЦГ 951/952/580/13 
2 Центрофугален стълб тип НЦГ 701/380/13 

 
 
 
 
 



 

 



 

➢ Стоманобетонни центрофугални стълбове 

 

➢ Oсновен стандарт : 

 

БДС EN 12843:2005г .“Готови бетонни продукти - 

Мачти и стълбове” 

 

➢ Фирмени спецификации: 

 

ФС - 02:2021 г. 

 
Стоманобетонни стълбове за ел. мрежи НН и 

електропроводи 20 k V 

 

ФС – 03:2021 г. 

 
Стълбове стоманобетонни центрофугални 

предварително напрегнати за електрификация на жп 

линии тип СБМК 37/11,15 и СБМК 57/11,15 

 

ФС – 04:2021 г. 

 
Стълбове стоманобетонни центрофугални за

 електрификация на ж п. линии тип СЦС 52/9,50 и СЦС 

84/9,50 

 
 

 



Н О М Е Н К Л А Т У Р А 

на стоманобетонни центрофугални стълбове 
№ 

по 

ред 

 

Вид на стълба 

Размери/диаметър, 

височина 

Върхова 

сила 

Номинално 

напрежение 

 

Номенклатура/стандарт 

 

Изпитвания по БДС 

D1/sm D2/sm H/m 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

І. Стълбове за НН/ниско напрежение/ 

1. НЦ 250/9,50 

Носителен центрофугален 

16,75 31,00 9,50 2,5 kN 220 V Чертежи на Енергопроект 

№ 109-10 106A/92г. 

№ 109-10 107A/92г. 

№ 109-10 109A/92г. 

и БДС EN 12843:2005 

БДС EN 12843:2005 

2. КЦ 590/9,50 

Краен центрофугален 

21,25 35,50 9,50 5.9 kN 220 V Албум на Енергопроект 7-03- 1/64г. 

и БДС EN 12843:2005 
БДС EN 12843:2005 

3. ЪЦ 835/9,50 

Ъглов центрофугален 

25,75 40,00 9,50 8.35kN 220 V Албум на Енергопроект 7-03- 1/64г. 
и БДС EN 12843:2005 

БДС EN 12843:2005 

ІІ. Стълбове за СрН/средно напрежение/ 

1. НЦГ951/580/13 

НЦГ 952/580/13 

Носителен центрофугален/ 

глухи клеми 

20,50 40,00 13,00 5.8 kN 20 kV Албум на Енергопроект 7-03- 1/63г. 

и БДС EN 12843:2005 

 

БДС EN 12843:2005 

2. НЦГ 701/380/13 

Носителен центрофугален/ 

глухи клеми 

20,50 40,00 13,00 3.8 kN 20 kV Албум на Енергопроект 7-03- 1/63г. 
и БДС EN 12843:2005 

 

БДС EN 12843:2005 

ІІІ. Стълбове за електрификация на жп линии 

1. СБМК 37/11,15 

Предварително напрегнат 

22,90 39,70 11,15 4,6 kN  БДС EN 12843:2005 БДС EN 12843:2005 

2. СБМК 57/11,15 

Предварително напрегнат 

22,90 39,70 11,15 6,4 kN  БДС EN 12843:2005 БДС EN 12843:2005 

3. СЦС 52/9,50 

Стълб центрофугален 

стоманобетонен 

25.75 40.00 9.50 6,6 kN  БДС EN 12843:2005 БДС EN 12843:2005 

4. СЦС 84/9,50 

Стълб центрофугален 

стоманобетонен 

25.75 40.00 9.50 10.0 kN  БДС EN 12843:2005 БДС EN 12843:2005 



CE 

NB 1888 

“Български бетонни елементи” ЕАД Свищов, ул. 
”Отец Паисий” № 7 

12 
Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR-035 BG 

ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове” 
 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип НЦ 250 
  9, 50 

 

за електрически мрежи ниско напрежение 
 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С 30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 10 mm клас В 500B по БДС 9252:2007- Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
Якост на опън ftk≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 580 N/mm2 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 

 

D                       D1 

Размери в mm: 
Дължина L= 9500 mm 
Диаметри: при върха D= 167,5± 5 mm; d= 87,5± 5 mm 

при основата D= 310,0± 5 mm; d= 192,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a ≥ 1500 mm 
Тегло на стълба – 700 kg 

Армировка в сечението на запъване: 12 броя пръти от армировъчна стомана d 10 mm 

Монтажни кръгчета – 11 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3 mm 

Ход на спиралата - равен на външния диаметър на стълба без 40 mm 

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21 mm 

до спиралата – 15mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 
mm и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 3,3 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване ≥ 7,4 kN 
Разрушителен усукващ момент MT≥ 5,0 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …- НЦ 250/9,5- 20…г. Данни за 
геометричните характеристики на продукта, количеството  и положението на армировката могат да се видят в албум на “ЕНЕРГОПРОЕКТ” 
ЕАД София, на чертеж 109 - 10 108АДопълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат 
в ФС-02:2021 на “Български бетонни елементи “ЕАД Свищов. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 CE 

NB 1888 

    “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов, 

ул. ”Отец Паисий” № 7 
12 

Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

                        № 1888-CPR-035 BG 
                   ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове” 

              Cтълб стоманобетонен центрофугален тип КЦ 590 
                                                                                          9, 50 

за електрически мрежи ниско напрежение 
 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 12 mm клас В 500B по БДС 9252:2007- Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
Якост на опън ftk≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 580 
N/mm2 Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 
440 N/mm2 

 

               D 
 
 
 
 
 
 

                            d 
 

 

 

 

Размери в mm: 
Дължина L= 9500 mm 
Диаметри: при върха D= 212,5± 5 mm; d= 132,5± 5 mm 

при основата D= 355,0± 5 mm; d= 233,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a≥ 1500 mm 
Тегло на стълба – 900 kg 

Армировка в сечението на запъване: 20 броя пръти от армировъчна стомана d 12 mm 

Монтажни кръгчета – 11 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3 mm 

Ход на спиралата - равен на външния диаметър на стълба без 30 mm 

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21mm 

до спиралата – 15 mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 
0,2 mmи остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 
7,7 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 13,0 kN.m 
Разрушителен усукващ момент MT ≥ 7,8 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …- КЦ 590/9,5- 20…г.Данни за  
геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в албум                 на “ЕНЕРГОПРОЕКТ” 
ЕАД София 7-03-1/64, на чертеж 43-3370 
Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-02:2021  на “Български бетонни 
елементи” ЕАД Свищов. 

 
a 



CE 

NB 1888 

“Български бетонни елементи” ЕАД  

Свищов, ул. ”Отец Паисий” № 7 
12 

Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR-035-BG 
ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 
стълбове” 

                      Стълб стоманобетонен центрофугален тип ЪЦ 835 
   9, 50 

за електрически мрежи ниско напрежение 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 

с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 12mm клас В 500B по БДС 9252:2007- 
 Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
 Якост на опън ftk≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 580 N/mm2 

 Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 9500 mm 
Диаметри: при върха D= 257,5± 5 mm; d= 177,5± 5 mm 

при основата D= 400,0± 5 mm; d= 282,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a ≥ 1500 mm 
Тегло на стълба – 1050 kg 

Армировка в сечението на запъване: 24 броя пръти от армировъчна стомана d 12 mm 

Монтажни кръгчета – 11 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3 mm 

Ход на спиралата - равен на външния диаметър на стълба без 30 mm 

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21mm 
до спиралата – 15mm 

Контролни стойности при изпитване: 

Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 
mm и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 10,8 
kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 15,0 kN.m 
Разрушителен усукващ момент MT ≥ 9,0 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели №…- ЪЦ 835/9,5-20…г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в албум на“ ЕНЕРГОПРОЕКТ” 
ЕАД София 7-03-1/64, на чертеж 43-3371 
Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-02:2021 на 
“Български бетонни елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG  
 ЕN 12843:2004 

 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 
стълбове” 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип НЦГ  701 380 
          13 

за електропроводи 20kV 
 
Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 8 mm и d 10mm клас Вd-I по БДС 5267-74 - Граница на провлачане fyk≥ 343N/mm² 
Якост на опън ftk≥ 441 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 480 N/mm2   
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 13000 mm 
Диаметри: при върха D1= 205,5± 5 mm; d1=115,5± 5 mm 

при основата D2= 400,0± 5 mm; d2= 257,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a ≥ 1700 mm 
Тегло на стълба – 1480 kg 

Армировка в сечението на запъване: 8 броя пръти от армировъчна стомана d 8 mm и 16 броя 

пръти от армировъчна стомана d 10 mm 
Монтажни кръгчета – 14 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен Ø d mm 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5mm 
Ход на спиралата от 0 до 3700 mm в основата през 230 mm; от 3700 до 7700 mm през 170mm; от 7700  до 
13000 mm през 120 mm 

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21 mm 

 -до спиралата – 15 mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 mm 
и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава= 4,9 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 9,0 kN.m  
Разрушителен усукващ момент MT≥ 6,5kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …- НЦГ 701/380/13- 202….г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в албум  на 
“ЕНЕРГОПРОЕКТ” ЕАД София 7-03-1/64, на чертеж 43-2574 Допълнителна информация относно съществените изисквания за 
дълготрайност се съдържат в ФС-02:2021  на “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 
№ 1888-CPR -035 BG  

ЕN 12843:2004 
“Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове” 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип НЦГ 951 580 
      13 

електропроводи 20kV 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 10 mm и d 14mm клас В 500B по БДС 9252:2007 
- Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
- Якост на опън ftk≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 480 N/mm2  
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 13000 mm 

Диаметри: при върха D1= 205,5± 5 mm;  d1=115,5± 5 mm 
при основата D2= 400,0± 5 mm; d2= 257,5± 5 mm 

Дълбочина на запъване – a≥ 1700 mm 
Тегло на стълба – 1480 kg 

Армировка в сечението на запъване: 4 броя пръти от армировъчна стомана d 10 mm и 16 броя 

пръти от армировъчна стомана d 14 mm 
Монтажни кръгчета – 14 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm 
Ход на спиралата от 0 до 3700 mm в основата през 230 mm; от 3700 до 7700 mm през 170mm; от 7700 до 
13000 mm през 120 mm 

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21 mm; до спиралата – 15 mm 

Контролни стойности при изпитване: 

Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 
mm и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 7,5 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 15,0 kN.m  
Разрушителен усукващ момент MT≥ 9,0 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели №…- НЦГ 951/580/13- 
202.. г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в албум на“ ЕНЕРГОПРОЕКТ” 
ЕАД София 7-03-1/64, на чертеж 43-2576 Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се 
съдържат в ФС-02:2021 на “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG  
ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и стълбове” 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип НЦГ 952 580 
   13 

електропроводи 20kV 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск на С30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 

с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 10 mm и d 14mm клас В 500B по БДС 9252:2007 
- Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
- Якост на опън ftk≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 480 N/mm2 

 Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 13000 mm 
Диаметри: при върха D1= 205,5± 5 mm;  d1=115,5± 5 mm 

при основата D2= 400,0± 5 mm; d2= 257,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a≥ 1700 mm 
Тегло на стълба – 1480 kg 

Армировка в сечението на запъване: 4 броя пръти от армировъчна стомана d 10 mm и 16 броя  

пръти от армировъчна стомана d 14 mm 
Монтажни кръгчета – 14 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm   ,,,,,,,Спирала – 2 
броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm 
Ход на спиралата от 0 до 3700 mm в основата през 230 mm; от 3700 до 7700 mm през 170mm; от 7700 до 
13000 mm през 120 mm  

Бетоново покритиe - до надлъжната армировка – 21 mm ; до спиралата – 15 mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 
0,2mm 
и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 7,5 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 15,0 kN.m 
Разрушителен усукващ момент MT≥ 9,0 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …- НЦГ 952/580/13-
202…г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в албум  на ЕНЕРГОПРОЕКТ” 
ЕАД София 7-03-1/64, на чертеж 43-2576 Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се 
съдържат в ФС-02:2021 на “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 
ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG  
ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 
стълбове” 

Стълб стоманобетонен предварително напрегнат центрофугален тип 
СБМК 37/11,15 за електрификация на железопътни линии 

 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск С 35/45 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична кубова якост на натиск fсk, cube≥ 45 N/mm2 

Армировка: 

Тел стоманен за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции клас Y 1700C-4,0-I -T1-R1-

F1-C1- d 4 mm по Pr EN 10138-2 - Якост на опън ftk≥ 1700 N/mm² 

Армировъчна стомана d10 mm клас В 235 по БДС 4758:2008 – Граница на провлачане fyk≥ 235 N/mm² 
Якост на опън ftk≥ 370 N/mm² 

Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 580 
N/mm2  
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 
N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 11150 mm 

Диаметри: при върха D1= 229,0± 5 mm; d1= 119,0± 5 mm 

при основата D2= 397,0±5 mm; d2= 243,0± 5 mm  
Дълбочина на запъване a ≥ 1800 mm 
Тегло на стълба – 1500 kg 

Армировка в сечението на запъване: 32 броя струни от предварително напрегнат високоякостен 

прищипнат тел d 4 mm 
Монтажни мостчета – 3 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл студеноизтеглен d 6 mm, 
състоящи се от две кръгчета свързани с две пръчки с дължина 1 m . 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл студеноизтеглен d 3mm  
Ход на спиралите – равен на диаметъра на армировъчния скелет за съответното сечение. 
Крайните 6 навивки в тънкия край и 3 намотки в дебелия край са с ход 5 сm. 

Бетоново покритиe до надлъжната армировка> 21 mm 

до спиралата> 15 mm 

Контролни стойности на натоварванията: 
Сила F, до която при огъване не се отварят пукнатини и остатъчна деформация при върха след разтоварване 
не превишава 10 % от еластитичната такава = 4,6 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 10,2 kN 
Разрушителен усукващ момент≥ 6,5 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели №-СБМК 37/11,15- 
202..г.;Данни за геометричните характеристики продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в БДС 5402-75 
Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-03:2021 на “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА  СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG  
ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 

стълбове” 
Стълб стоманобетонен предварително напрегнат центрофугален тип  

СБМК 57/11,15 за електрификация на железопътни линии 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск С 40/50 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 

с минимална характеристична кубова якост на натиск fсk, cube≥ 50 N/mm2 

Армировка: 
Тел стоманен за армиране на предварително напрегнати стоманобетонни конструкции клас Y 1770C-5,0-I -T1-R1-
F1-C1- d 5 mm по Pr EN 10138-2 - Якост на опън ftk≥ 1770 N/mm² 
Армировъчна стомана d10mm клас В 235 по БДС 4758:2008 
Граница на провлачане fyk≥ 235 N/mm² 
Якост на опън ftk≥ 370 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 3mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 580 N/mm2 

 Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 
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Размери в mm: 
Дължина L= 11150 mm 

Диаметри: при върха D1= 229,0± 5 mm; d1= 119,0± 5 mm 

при основата D2= 397,0±5 mm; d2= 243,0± 5 mm Дълбочина на запъване a ≥ 1800 mm 

Тегло на стълба – 1500 kg 

Армировка в сечението на запъване: 32 броя струни от предварително напрегнат високоякостен 

прищипнат тел d 5 mm 
Монтажни мостчета – 3 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл студеноизтеглен d 6 mm, състоящи се  
от две кръгчета свързани с две пръчки с дължина 1 m . 
Спирала – 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл студеноизтеглен d 3 mm  
Ход на спиралите – равен на диаметъра на армировъчния скелет за съответното сечение. Крайните 6 навивки в 
тънкия край и 3 намотки в дебелия край са с ход 5 сm. 

Бетоново покритиe до надлъжната армировка> 21 mm,до спиралата> 15 mm 

Контролни стойности на натоварванията: 
Сила F, до която при огъване не се отварят пукнатини и остатъчна деформация при върха след разтоварване не 
превишава 10 % от еластитичната такава = 6,4  kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване≥ 11,4 kN 
Разрушителен усукващ момент≥ 9,1 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № СБМК 57/11,15- 
202 .г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в Конструктивен проект на 
“Консулт2000”ООД. Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-03:2021 на “Български 
бетонни елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG  
ЕN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 

стълбове” 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип СЦС 52/9,50      
за електрификация на железопътни линии 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск С 30/37 по БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 45 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 14 mm клас В 500B по БДС 9252:2007–Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 
Якост на опън ftk ≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 480 N/mm2 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 

D1 

 
d 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Размери в mm: 
Дължина L= 9500 mm 
Диаметри: при върха D1= 257,5± 5 mm; d1 = 153,5± 5 mm 
при основата D2= 400,0± 5 mm; d 2= 258,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a ≥ 1000 mm 
Тегло на стълба – 1250 kg 

Армировка в сечението на запъване : 20 броя пръти от армировъчна стомана d 14 mm  Монтажни 

кръгчета – 11 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm Спирала – 2 броя от тел 
стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm 
Ходът на спиралата е равен на диаметърът на армировъчния скелет в разглежданото сечиние. 

Бетоново покритиe - до надлъжната надлъжна армировка - ≥ 30 mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 mm 
и остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава = 6,6 kN  
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване ≥ 14,5 kN 
Разрушителен усукващ момент ≥9,5 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …- СЦС 52/9,5-20…г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в чертеж на “Български бетонни 
елементи” ЕАД Свищов. 
Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-04:2021 на “Български бетонни 
елементи” ЕАД Свищов. 
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Е С – С Е Р Т И Ф И К А Т 
ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА  ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КОНТРОЛ 

№ 1888-CPR -035 BG 
EN 12843:2004 

“Готови бетонни продукти. Мачти и 
стълбове” 

Стълб стоманобетонен центрофугален тип СЦС 84/9,5 
за електрификация на железопътни линии 

Бетон: 
Проектен клас по якост на натиск С 30/37 БДС ЕN 206:2013+A2:2021 
с минимална характеристична якост на натиск fсk, cube≥ 37 N/mm2 

Армировка: 
Армировъчна стомана d 10mm и d 14mm клас В 500B по БДС 9252:2007– Граница на провлачане fyk≥ 500 N/mm² 

Якост на опън ftk ≥ 550 N/mm² 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 480 N/mm2 
Тел стоманен нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6mm по БДС 10065-86 – Якост на опън ftk≥ 440 N/mm2 

 
 

 

D                              D1 

 

 

 

d L 

 

 

 

a 
 

 
                                                          D2 

Размери в mm: 
Дължина L= 9500 mm 
Диаметри: при върха D1= 257,5± 5 mm; d1 = 153,5± 5 mm 

при основата D2= 400,0± 5 mm; d2 = 258,5± 5 mm 
Дълбочина на запъване – a≥ 1000 mm 
Тегло на стълба – 1250 kg 

Армировка в сечението на запъване : 4 броя пръти от армировъчна стомана d 10 mm и 16 броя пръти 

от армировъчна стомана d 14 mm 
Монтажни кръгчета – 11 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 6 mm Спирала 
– 2 броя от тел стоманен, нисковъглероден, кръгъл, студеноизтеглен d 5 mm 
Ходът на спиралата е равен на диаметърът на армировъчния скелет в разглежданото сечиние. 

Бетоново покритиe - до надлъжната надлъжна армировка - 20 ± 3 mm 

Контролни стойности при изпитване: 
Сила F при огъване в сечението на запъване, до която широчината на отворените пукнатини не превишава 0,2 mm 
остатъчната деформация при върха, след разтоварване не превишава 10% от еластичната такава= 10,0 kN 
Разрушителна сила Fu при огъване в сечението на запъване ≥ 15,0 kN 
Разрушителен усукващ момент ≥ 9,0 kN.m 
Етикетът за СЕ маркиране се придружава от декларация за експлоатационни показатели № …-СЦС 84/9,5-201.г. 
Данни за геометричните характеристики на продукта, количеството и положението на армировката могат да се видят в чертеж на “Български бетонни 
елементи” ЕАД Свищов.Допълнителна информация относно съществените изисквания за дълготрайност се съдържат в ФС-04:2021 
на “Български бетонни елементи” ЕАД Свищов. 

 

 



 



 

❑ ДРУГИ СТОМАНОБЕТОННИ ИЗДЕЛИЯ 
 

 

 

 

 

 

Изделия за жп инфраструктура 

 
Перонен елемент Н 60, Н 76, Стоманобетонни 

канавки ЕКТ 200/30 и ЕКТ 200/50 и капаци за тях, 

елементи за ж п прелез и пешеходна пътека, 

хектометричен и километричен знак, дистанционен 

указател, изделия за анкериране и фундиране на 

стълбове - ФИЧ и КИА,  лека подпорна стена тип ЛПС - 1 и 

др. 
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