ИНСТРУКЦИЯ
за сглобяване и поставяне на пътни знаци и табели
1. Поставяне
Пътните знаци и другите средства за сигнализиране на пътищата се закрепват на специално
предназначени метални и други конструкции, в т.ч. стълбчета, конзоли, портални рамки, въжени
конструкции и др., или на съществуващите в обхвата на пътя пътни принадлежности и съоръжения.
Където изискванията позволяват разрешена е свобода на действие относно мястото, ориентацията и
монтажа на знака, като се отчита видимостта, безопасността и особеностите на мястото съгласно
Наредба №18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци на МРРБ.
Пътните знаци се поставят съгласно Приложение №12 от същата наредба.
2. Сглобяване
2.1 Подготовка за работа
Всички изделия и съоръжения, предназначени за монтаж се монтират съгласно инструкциите на
производителя, като се използват фиксиращи и скрепителни елементи, предназначени за
съответното изделие или съоръжение.
Монтажът на изделията върху съществуващи или новодоставени носещи конструкции (тръбни
стойки) се извършва от минимум двама работници, при използването на подходящи и стабилни при
работа съоръжения (стълби, скелета, платформи, автовишки и др. подобни).
2.2 Монтаж на вертикална пътна сигнализация
2.2.1 При нови тръбни стойки
2.2.1.1 Когато за монтирането на съответните пътни знаци или табели липсват съществуващи
тръбни стойки, преди започване на монтажа се пристъпва към изграждането на такива чрез
изкопаване на изкопи за фундиране, бетониране и отвесиране на стойките. Размерите на изкопите се
изпълняват в съответствие с изготвена монтажна схема или проектна разработка. Преди
пристъпване към монтажа на изделията се изчаква до достигане на подходяща якост на положения в
изкопа бетон.
2.2.1.2 Преди монтажа на съответния пътен знак или табела през предвидените за целта отвори се
прекарват съответните болтове (с по-малка дължина на стеблото). Ако отворите към лицето на
изделието са покрити с апликирания материал, последните внимателно се освобождават
посредством пробиване, с помощта на заостроена, тънка дървена или пластмасова пръчка, като при
това се вземат мерки за предпазване на антикорозионното покритие в зоната на отвора. Под главата
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След прокарване на скрепителните елементи, изделието се поставя в легнало положение на лицевата
си страна, върху мека и равна повърхност. Основната част на скобата се надява върху болтовете,
поставят се метални, подложни шайби и съединенията се затягат с помощта на гаечни ключове, като
при затягане се контрира от лицевата страна на изделието.
Забележка:При наличие на заварен или занитен захват на скоба от задната страна на изделието тази
операция не се изпълнява.
2.2.1.3 Изделието заедно с монтираната на него посредством скобата/те/ основа се поднася и
установява в изискваното спрямо тръбните стойки положение. Същото се извършва ръчно или с
помощта на съответната техника за повдигане. След това изделието се закрепва към поддържащата
конструкция чрез предвидените за целта скрепителни елементи: полускоба, резбови съединения
болт-гайка, шпилка-гайка и др. При извършване на монтажа изделието се поддържа неподвижно до
момента на осигуряване на необходимия натяг във винтовите съединения.

2.2.1.4 Последователността на монтаж на съставни указателни табели и билд-бордове, състоящи се
от два или повече хоризонтални елемента, трябва да се осъществява отдолу нагоре. След
монтирането на долния елемент следващият се поставя да стъпи върху него, монтират се
предвидените междинни, центроващи болтови връзки и се затягат скобите към тръбните стойки.
2.2.2 При съществуващи тръбни стойки и над съществуваща сигнализация
Монтажът на изделие върху съществуващи тръбни стойки и над съществуващи табели се
осъществява чрез използване на междинни удължителни елементи с външен диаметър по-малък от
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Монтират се скобите към новите изделия, като болтовите съединения на горните скоби се затягат,
а долните се оставят хлабави, за да могат да се движат по шлица и да се напасват новите удължени
тръбни стойки към съществуващите.
Табелата /за сигнализация или реклама/ се изправя заедно с новите тръби, последните, със
заварените междинни елементи, се вкарват в отвора на съществуващите. Изделието се спуска
внимателно, докато опре във вече съществуващата табела. Затягат се всички болтови връзки.
Новите тръби се заваряват към съществуващите, като се работи бавно и внимателно, без да се
допуска загряване на изделието, което да доведе до повреждане на светлоотразителния материал.
Местата с нарушено антикорозионно покритие в следствие на заваряването се почистват с телена
четка и се нанася сива боя или цинков спрей (в зависимост от вида на покритието).

