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Пилот България
бул. Цар Борис III Обединител №37 бл.88 обл.ПЛОВДИВ (Международен панаир)

Phone: 032/203021  Mobile: +359 876203694 , +359 876203695

Pilot Bulgaria
 Address: Bul. Tsar Boris III Obedinitel №37 ap.88 PLOVDİV (International Fair)

Phone: 032/ 203021 Mobile: +359 876203694 , +359 876203695

Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.



Обиколка на София

Повече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bgПовече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bg

Последвайте ни във фейсбук:Последвайте ни във фейсбук:
http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/http:www.facebook.com/citysightseeingsofia/

със City със City SightseeingSightseeing
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ЗАЩО ДА УЧАСТВАТЕ 
В ТЕЗИ СЕМИНАРИ? 

Всяка организация или 
фирма, независимо от 
размера и мястото на ре-
гистрация,която редовно 
събира или обработва вся-
какви лични данни в Евро-
пейския съюз е засегната от 
Регламент EU 2016/679 на 
Европейския парламент, 
който влиза в сила на 25 май 
2018г.

Организациите, които не 
съгласуват дейността си с 
GDPR до май 2018 година, но 

обработват лични данни на 
лица от ЕС, подлежат на 
глоба, която е в размер до 4% 
от годишните им приходи 
или до 20 милиона евро (кое-
то е по-голямо).

Малцина от нас са запозна-
ти с истинското значение, 
съгласуваност, отго-
ворности и наказания спрямо 
новата регулация GDPR.

КАКВО ДА ОЧАКВАТЕ?
На Вашето внимание 

предлагаме семинари за за-
щита на личните данни, 
които ще Ви дадат основни 

насоки как да се справите с 
новите изисквания. 

Ще получите отговор на 
важни въпроси как да се за-
щитите и избегнете глоби.

Семинарите са изключи-
телно подходящи за всички 
организации, които обра-
ботват или притежават ба-
зи данни свързани с дей-
ността си. 

GDPR реално ще повлияе 
на целия свят. Законът ще 
важи за всяка организация, 
включително тези извън 
юрисдикцията на ЕС и тези 
с малък брой служители.

Семинари за защитата на личните данни – Семинари за защитата на личните данни – 
GDPRGDPR от Регламент EU 2016/679 на  от Регламент EU 2016/679 на 
Европейския парламентЕвропейския парламент
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НАШИ КЛИЕНТИ СА:
 ЕSKY оод
 ДФ Земеделие
  Институт по транспорт и комуника-

ции
 Феста холдинг АД
 Пакин ЕООД
 Перформ Риал Истейт
 АВО БЕЛ ООД
 СОК Камчия ЕАД
 БкК Медикал
  Синдикална Федерация Металици КНСБ
 Фърст естейтс
 Делта Гард ООД
 Сдружение Човеколюбие
 Сдружение за учителска взаимопомощ
 Стар Алианс 
 Смарт Органик АД
 Трансексим ООД
 ЦКВЗ ЕООД
 Болница Пирогов
 Интерспед ЕООД
  Детски градини №9, №33, № 84, №39, 

№129, №20
 Техноинженеринг 96 ЕООД
 Пожарпротект ООД
 Еди Стобарт Лодистикс България
  Национална Спортна Академия Васил 

Левски

  Текстил Логистик България ЕООД
 Автошкола Пантелеев
 Спешъл Тактикал Съплайс ЕООД
 АТ Инженеритг 2000 ООД
 Техномаркет България АД
 Ел Би Булгарикум АД
 УМБАЛ Света Марина
 Бългериън Сън ЕООД
 Е Ложистикс ЕООД
 Траслоджистикс София АД
 Лакпром АД
 Е и О Секюрити ЕООД
 ОП Зоологическа градина София
 Коолмедик ООД
 Славянска беседа ООД
 Евроакаунт ЕООД
 Автотранссервиз АД
 Кооперация Агракомерс 98 АД
 СБПЛР Кремиковци ЕООД
 ВМЛ Консулт ЕООД
 Новимед Кардио ЕООД
 М Парк АД
 Ес Ай Джи Хендлинг България ООД
  Федерация на дружествата за 

разпространение на знания
 Медицински център Дерма Вита
 Дакс Трейдинг ООД
 Български пощи ЕАД
 Академия на здравето и др. 

Какво ново у нас
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Кога? - 31 март /събота/, 5 април / 
четвъртък/ от 09.45 – 13.30 часа.

Къде? – Конгресен център Глобус / в 
сградата на КНСБ / етаж 2, зала Европа, 
София 1000, бул. Македония 1

ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ДАТА ЗА ВАС 
И ПОПЪЛНЕТЕ ФОРМУЛЯРА

Програма и теми на семинара
 09.45 – 10.00 Регистрация

 10.00 – 10.15 Откриване на семинара 

 10.15 – 11.00 – Модул 1 - Въведение: 
Какво е регламент EU 2016/679 (GDPR) и 

как ще се отрази на организациите и фирми-
те? 

Защо е необходима регулация за защита на 
личните данни?

 Кого засяга регламента? Видове лични 
данни. 

Терминология и принципи на GDPR; 
Лектор - адв. Десислава Димитрова

  11.00 – 12.00 – Модул 2 - Правни аспекти 
на GDPR:

Правно основание за обработка на 
различни видове лични данни GDPR в 
контекста на европейското и българското 
право;

Трансграничен пренос на данни. Съгласие 
за обработване на лични данни. Задължи-
телни фирмени правила. Какви мерки трябва 
да се предприемат?

Надзорен орган. Сигнали и глоби при нару-
шения. Санкциите по GDPR. Как да се проме-
нят общите условия и договорите с парт-
ньори и контрагенти? Други практически 
насоки, свързани с прилагане изискванията на 
GDPR.

Лектори: адв. Йордан Чолаков и Дечко 
Груев, специалист DPO от CTeam

 12.00– 12.15 – Кафе пауза

  12.15 – 13.15 – Модул 3: Технологични 
промени

Техническа подготовка за EU GDPR 2018. 
Препоръчани технологични промени.  Какво 
трябва да знаем за защитата на личните 
данни в електронна среда. Какво е и как може 
да се иска и удостовери "Валидно съгласие"?

Кой е отговорен и как трябва да се управля-
ва база данни с клиенти и партньори?

Може ли да се взимат данни при поръчки 
по телефона?

Може ли да се изпращат рекламни съобще-
ния след влизането на EU 2016/679 (GDPR)?

Кой е отговорен и как трябва да се управля-
ва база данни с клиенти и партньори?

Лектор: Спас Иванов, Екперт Киберси-
гурност

 13.15 – 13.30  Въпроси и отговори
Такса участие:  95 лева, 5 лева отстъпка за 

втори участник от фирма.
Попълнете приложения формуляр и изпра-

тете на info@passengertransport.bg. 
Моля преведете таксата по банков път. 

Издава се фактура.
Организатор: Българска Федерация 

пътнически транспорт
Тел. 02 980 91 61, 0878 575 200, 0878 864 160, 

www.passengertransport.bg

КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА?
OБУЧЕНИЕТО Е ПОЛУДНЕВНО И 

ВКЛЮЧВА: такса регистрация, кафе пауза, 
листа за писане, химикалка. На всички 
участници ще бъде предоставен диск с 
информация от лекциите.

В края на семинара ще се връчи Сертифи-
кат, удостоверяващ участие в семинара. 

На всички участници се предлага 
възможност за съвместна работа и монито-
ринг на дейността Ви. 

Какво ново у нас
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Какво ново у нас

Конкурентната среда 
поставя високи изисквания 
и това принуждава опера-
торите на туристически 
автобуси да подобряват 
своето обслужване. Ако има-
те стари автобуси, тогава 
рискувате да загубите 
постепенно клиенти! Изно-
сеният външен вид може да 
породи съмнения за техни-
ческото състояние на авто-
буса и за потенциалните 
рискове, които произтичат 
от това.

Обновяването на парка 
от туристически автобуси 
е фундаментален въпрос за 
всяка транспортна компа-
ния. Ще решите ли да заку-
пите нов или относително 

Предимствата при покупка Предимствата при покупка 
на автобус от на автобус от Vega TourVega Tour

автобуси от марките 
Mercedes Benz, Setra и Volvo. 
Всяка година фирмата про-
дава около 20 използвани ту-
ристически автобуса, кои-
то са на не повече от 5 годи-
ни. Благодарение на големи-
те си поръчки към преките 
производители, Vega Tour 
постига много интересни 
покупни цени, което се 
отразява и на цените на 
продаваните от компания-
та използвани превозни 
средства. Повечето от по-
ловината от тях се прода-
ват извън Чешката републи-
ка! Тясното сътрудничество 
с новия собственик и необхо-
димите административни 
съвети са нещо, което Vega 
Tour поема като отго-
ворност. Компанията 
предлага използването на 
своя оторизиран сервиз в 
Прага. Това не е класическо 
автомобилно тържище, къ-
дето превозните средства 
стоят дълго време и техни-

малко използван туристи-
чески автобус? Ще се фоку-
сирате ли върху местния 
пазар или ще насочите 
поглед към чужбина? Не е 
необходимо да се подчерта-
ва, че гамата от превозни 
средства, които се предла-
гат в рамките на Евро-
пейския съюз, е много по-ши-
рока от онова, което 
предлага местният пазар. 
Страх ли ви е от езиковите 
бариери или от адми-
нистративните усложне-
ния при регистриране на 
превозното средство? Оне-
зи, които редовно купуват 
превозни средства от 
чужбина , могат да 
потвърдят, че в повечето 
случаи тези страхове са на-
пълно неоснователни.

Пример в това отноше-
ние може да бъде чешката 
транспортна компания Vega 
Tour, която оперира с повече 
от 150 туристически авто-
буса — най-вече луксозни 

Ако искате да имате успех 
тези дни, нуждаете се от 
сравнително нови и добре 
поддържани туристически 
автобуси
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Какво ново у нас

инж. Мирослав Пруша, 
Мениджър продажби туристически автобуси, 

Мобилен: +420 739 604 915, E-мейл: miroslav.prusa@vegatour.com 
 

Vega Tour s.r.o. | Виденска 142 | Прага 148 00 | Чехия 
T: +420 242 447 216 | M: +420 739 604 915 | F: +420 242 447 210 

 
 
 

Продажба автобуси 
втора употреба 

 
 
 
 
ССппееццииааллнноо 

 
Setra 415 GT-HD 

 
Setra 515 HD 

 
Setra 431DT 

ппррееддллоожжееннииее 

Г. ПРОИЗВОДСТВО 
 

2014 
2015 
2016 

МЕСТА 
 

51+2/49+2 
51+2/49+2 
51+2/49+2 

ТРАНСМИСИЯ 
 

Силово превкл. 
Силово превкл. 
Силово превкл. 

ЦЕНА (НЕТО) 
 

195 000 EUR 
224 000 EUR 
249 000 EUR 

 

MB Tourismo 15 RHD 
 

Г. ПРОИЗВОДСТВО МЕСТА ТРАНСМИСИЯ ЦЕНА (НЕТО) 

2014 49+3/49+2 PS/ръчна 165 000 EUR 
2015 49+3/49+2 PS/ръчна 192 000 EUR 
2016 49+3/49+2 PS/ръчна 229 000 EUR 

MB Tourismo 17 RHD 
 

Г. ПРОИЗВОДСТВО МЕСТА ТРАНСМИСИЯ ЦЕНА (НЕТО) 

2014 59+2/59+3 PS/ръчна 185 000 EUR 
2015 59+2/59+3 PS/ръчна 215 000 EUR 
2016 59+2/59+3 PS/ръчна 249 000 EUR 

MAN Lions Coach 
 

Г. ПРОИЗВОДСТВО 
 

2015 
2016 

 
МЕСТА 

 
49+2 
49+2 

 
ТРАНСМИСИЯ 

 
Aвтоматик 
Aвтоматик 

 
ЦЕНА (НЕТО) 

 
169 000 EUR 
194 000 EUR 

 

MB Travego 15 RHD 

 

MB Tourino 

MB Travego 15 RHD 

 

Volvo 9700 (2 оси) 
 

Година производство Места Трансмисия Цена (нето) Година производство Места Трансм. Цена (нето) 
2014 32+2 ръчна 129 000 EUR 2015 49+2 I-превк. 199 000 EUR 

 

Година производство Места Трансмисия Цена (нето) Година производство Места Трансм. Цена (нето) 
2014 49+2 Силово превкл. 172 000 EUR 2016 81+2 автоматик 389 000 EUR 

Година производство Места Трансмисия Цена (нето) Година производство Места Трансм. Цена (нето) 
2014 49+3 Power Shift 189 000 EUR 2016 49+2 Power Shift 255 000 EUR 
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ческото им състояние се 
влошава.

 Във Vega Tour превозни 
средства продължават да 
се движат и са перфектно 
обслужвани до момента на 
продажбата. Компанията  
се радва на голямо търсене 
от страна на туристи-
ческите агенти, което мо-
же да е от полза и за техни-
те клиенти. Ако закупите 
туристически автобус на 
Vega Tour  съществува 
възможност за сътрудни-
чество за наемане на ваши-
те превозни средства, т.е. 
ако Vega Tour получи заявка 
за транспорт в България, 
вместо да изпращаме наш 
автобус с шофьори, се  свърз-

ваме с нашия клиент в 
България, който е закупил 
автобус и му предлагаме по-
ръчката.

Vega Tour е професиона-
лен дилър с голям парк от 
туристически автобуси. 
Предлагаме ви туристи-
чески автобуси, на които 
ние сме първите притежа-
тели и затова знаем много 
добре какво продаваме. На-
шите туристически авто-
буси имат средна възраст 
от две години, а макси-
малната е пет години. Оси-
гуряваме сервиз за всяко 
превозно средство. Прове-
рете нашата сегашна 
оферта за туристически 
автобуси и се свържете с 

представителя на нашата 
фирма, който ще ви 
консултира и ще отговори 
на всичките ви допълни-
телни въпроси.

Мирослав Пруша, 
Мениджър по продажбите 

на туристически автобуси, 
Мобилен: +420 739 604 915, 

E-мейл: miroslav.prusa@
vegatour.com

ОБОРУДВАНЕ ЗА 
ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОБУСИ:

Анти-блокираща систе-
ма (ABS), система против 
буксуване (ASR), програма 
за електронна стабилност 
(ESP), модулна платформа 
(SPA), защита от челен удар 
(FCG), забавяне (ART), конт-
рол на високи шасита, 
затваряне на средната вра-
та, независимо отопление, 
автоматичен контрол на 
скоростта, кабина за спа-
не, тъмни прозорци, 
предпазни колани, поставки 
за крака, сгъваеми маси, 
пердета, индивидуално 
осветление, индивидуална 
вентилация, WC, DVD + CD, 
2 x LCD, климатик, кухня, 
хладилник, двойни про-
зорци, микрофон
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Новото Tourismo

в Българияв България
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то се занимава с въпросите 
на политиката по електри-
ческа мобилност. В момента 
той е ръководител на екс-
пертните групи на Европей-
ската комисия "Услуги по 
електро-мобилност" и "Ини-
циатива за въвеждане на еко-

логично чисти автобуси". 
Преди това той ръководи 
няколко експертни групи по 
въпросите на свързаното и 
автоматизираното шофира-
не. Работи по различни про-
блеми като поверителност 
и защита на личните данни, 

• Ален Ван-Гаевер 
Ръководител "Услуги по 

електро-мобилност" и "Ини-
циатива за въвеждане на еко-
логично чисти автобуси", Ев-
ропейска комисия

Ален Ван Гаевер работи в 
Европейската комисия, къде-

Градската мобилност преминава през значителна 
промяна. Електромобилите, приложенията за споделя-
не на коли и маршрути, технологиите за автономни 
превозни средства радикално променят картината на 
сектора. Наред с иновациите, виждането на потреби-
теля за мобилността се променя от традиционната 
собственост към мобилността като услуга и това се 
отразява по цялата верига на стойността – произво-
дителите на коли, предоставящите услуги, градската 
инфраструктура и градоустройствените политики. 

Годишната конференция за нова градска мобилност 
има за цел да се превърне във водеща платформа в 
Централна и Източна Европа за нови концепции за 
мобилност, като бъде не само в крак с динамично про-
менящата се действителност, но и изследва и пред-
ставя нови стойностни бизнес модели.

Конференция за развитие Конференция за развитие 
на градската мобилност на градската мобилност 
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отговорност и честотен 
спектър. Предишният му 
опит е тясно свързан със 
сектора интернет и телеко-

муникации, където работи 
както в публични, така и в 
частни компании, в това 
число такива, като Cisco и 

Google. Работата му е съсре-
доточена главно върху въ-
веждане на нови технологии 
на пазара и справяне със свър-
заните с тази дейност биз-
нес, организационни и юриди-
чески предизвикателства. 
Алeн започва своята кариера 
като капитан във Въоръже-
ните сили. Той има магис-
търска степен по Телекому-
никационно инженерство 
(Кралска военна академия), а 
също и магистърска степен 
по Бизнес администрация от 
Solvay Business School (VUB). В 
свободното си време той е 
зает в организацията Junior 
Chamber International, къде-
то е президент на Junior 
Chamber Antwerp. Друга него-
ва страст е пилотирането и 
притежава разрешително за 
частен пилот. 

Работя за транспортна-
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та  част от Европейската 
комисия, устойчива мобил-
ност  и декарбонизация. Аз 
работя да речем извън тази 
зона за алтернативните го-
рива, които между другото 
и София е подписала - диги-
тални услуги и електромо-
билност като част от ал-
тернативните горива. 

 Ако погледнете как бихме 
могли да популяризираме 
електромобилите, трябва да 
имаме превозно средство, да 
имаме зарядна инфраструк-
тура, трябва да имаме диги-
тални услуги, за да може да 
обединим това всичко и  раз-
бира се, да бъдат добре  ин-
формирани потребителите. 
Ако има ниска покупаемост 
от потребителите, то е 
може би защото  те не зна-
ят за това, или няма доста-
тъчно зарядна инфраструк-
тура, има проблеми със за-
плащането на зареждането . 

Бих искал да се спра на  
тези четири теми, върху 
това, върху което комисия-
та работи за да има напре-
дък на електромобилността. 

От страна на превозните 
средства, най-голям прогрес  
е UT- регулацията, която е 
била издадена през ноември, 
която засяга въглеродните 
емисии с цел да бъдат нама-
лени. Комисията все още не  е 
предложила някакви стрикт-
ни мерки. Директивата за 
чисти превозни средства съ-
ществува от 2009 година и 
ние имахме възможност дори 
да  я ревизираме, как да си ку-
пуваме чисти превозни сред-
ства. Пазарът трябва да 
позволи на потребителите 
да бъдат в контакт с елек-
тромобилите. 

Друга инициатива, която 
бих искал да спомена е иници-
ативата .- battery. Комисията 
предвижда тези батерии да 
се произвеждат в Европа и 
количеството на  парите, 

които ние трябва да изкара-
ме, биха могли да бъдат вър-
нати в Европа и това би 
стимулирало електромоби-
лите/електромобилността.

Що се отнася до инфра-
структурата, DG работи 
върху това. Директивата за 
алтернативни горива, там 
се опитват да инвестират 
усилията.

 Как ще променим бензи-
ностанциите, да ги заменим 
със  зарядни станции? Ние си 
поставихме цели в този до-
кумент, бихме искали да ви-
дим 10 електромобила в една 
зарядна станция, също и по 
основните  магистрали в 
трансмагистралната мрежа 
на Европа. Базирано на плано-
вете, които ние получихме 
от държавите-членки, виж-
даме липса на инфраструк-
тура. 

Като цяло в Европа има 
възходи и спадове, виждаме, 
че инфраструктурата по-
степенно се намества там. 
Разбира се, има  все още  ня-
кои празни места, където 
няма инфраструктура. 

Energy Performance – ди-
рективата засяга както 
дома, така и офиса, как да за-
редиш с най-малки труднос-
ти. Това е включено в дирек-
тивата, засяга възможност-
ите за зареждане, както у 
дома, така и в офиса / умно-
то зареждане – това е еле-
ментът на умното зарежда-
не. Имаме проект за бързо 
зареждане по магистралите 
в Европа. 

Що се отнася до околната 
среда, мисля, че градовете 
ще имат най-големи преиму-
щества от електромобил-
ността. Трябва да има дос-
тъпност до всички нужди за 
електромобилност, попадай-
ки в задръстване ние се оп-
итваме да подбутваме та-
кива теми за да може най-
добре да застъпим тази 

тема за електромобил-
ността. Ето върху това ра-
ботя аз лично и вярвам,  това 
е дигиталния елемент.

Ние дискутирахме и от-
крихме някои неща, които се 
вземат за даденост, това е 
,че мога да си платя навсякъ-
де с моята карта. 

Що се отнася до електро-
мобилите – не е случаят та-
къв там. Доставките на ус-
лугата дават известно опи-
сание, има ID карта, това би 
могло да работи във вашия 
регион, когато вие пътува-
те. Ние бихме искали да 
включим и това, тези раз-
лични мрежи да започнат да 
работят заедно. Това е все 
едно да имате поща в google 
и да не можете да пишете на 
някой друг. В такава среда, 
ние го виждаме като фено-
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мен това. Така електромоби-
лите биха могли да достиг-
нат до гражданите.

 Що се отнася до плаща-
нето, според Европейската 
комисия, когато трябва да 
пътувате от една страна до 
друга, електрическата мре-
жа трябва да бъде една и 
съща навсякъде. Не трябва 
да чакаме проблемът да се  

появи и да  се реши сам. Елек-
трическата мрежа за зареж-
дане също е изключително 
важна.

 Хората проявяват из-
ключителна любопитност, 
тези, които нямат елек-
тромобил биха искали да 
чуят опита от тези, които 
имат електромобил. Това би 
помогнало много по отноше-

ние на информираността. 
Ние спонсорираме програ-

ма за да се убедим, че е лесно 
да се ориентират потреби-
телите , да открие потре-
бителят например в google 
maps къде има такива заряд-
ни станции. Така по-лесно би 
могло да се намерят.

Европейската  комисия 
пое инициатива свързана със 
сравняване на цените за да 
се информира потребите-
лят каква е цената за да кара 
потребителят електромо-
бил или горивен автомобил. 
Имаме доста инициативи. 
Имаме и обсерватория за ал-
тернативните горива. 

И като последно, но не на 
последно място бих искал да 
спомена за Tent Ideas – това е 
трансевропейска мрежа. 
Около 2-3 хил. души ще 
участвят, ще обменят 
опит, за да създадат както 
физическата мрежа, така и 
да бъдат обединени в тази 
мрежа. 
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ЕС е длъжник по отношение 
на мерките за стимулиране 
на електрическата мобилност

шев, член на Групата на Про-
гресивния алианс на социали-
стите и демократите в Евро-
пейския парламент, по време 
откриването на конференция 
на 2-ри март, посветена на 
развитието на градската мо-
билност .

Събитието бе организира-
но от Петър Курумбашев, 
Икономедиа и Българската 
асоциация „Електрически пре-
возни средства“ в партньор-
ство със Столична община и 
открито от кмета на Сто-
лична община г-жа Йорданка 
Фандъкова. Участие в откри-
ването взе и Еспен Хейг, пре-
зидент на Европейската асо-
циация за батерии, хибриди и 
електромобили с горивни 
клетки (AVERE) 

„Преди да отправим пре-
тенциите си към общината, 
към правителството, към Ев-
ропейския съюз, нека се обър-
нем първо към себе си. Когато 
говорим за развитието на 
електрическата мобилност, 
първите адресати на нашето 
послание сме самите ние, 

гражданите. Готови ли сме да 
си сменим чипа? Готови ли 
сме да пътуваме с автомоби-
ли, които не са наши, с авто-
мобили, които са електри-
чески; с коли, с които не сме 
толкова шумни, когато по-
тегляме?“

Това заяви Петър Курумба-

„Време е да започнем да мислим с малко „Време е да започнем да мислим с малко 
по-далечен хоризонт – за това как ще живеем по-далечен хоризонт – за това как ще живеем 

след 10 или 20 години”, смята Петър Курумбашев, след 10 или 20 години”, смята Петър Курумбашев, 

член на Групата на Прогресивния алианс на член на Групата на Прогресивния алианс на 
социалистите и демократите в Европейския парламентсоциалистите и демократите в Европейския парламент
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„Много сме втренчени в 
това, което се случва в Бъл-
гария през последния месец и 
като че ли не мислим за това 
как ще живеем с хоризонт 
2020 или 2030 г. Целта на 
тази конференция е именно 
да преместим фокуса“, каза 
още Курумбашев. 

Евродепутатът припом-
ни, че е вносител на едни от 
най-острите предложение по 
отношение на директивата 
за енергийна ефективност 
на сгради. „С румънския ми 
колега Дан Ника предложи-
хме на 50% от паркоместата 
в сградите, които предстои 
да бъдат построени в рамки-
те на ЕС, да са предвидени 
места за зареждане на елек-
трически автомобили.“ 

„Друго мое предложение е 
да бъде въведен определен 
дял за електрически превоз-
ни средства при търговете 
за общински и държавни по-
ръчки. 

Защо парковете ни да не 
бъдат почиствани от елек-
трически машини? Част от 
камионите, които извърш-
ват дейностите по по-
чистване, също могат да бъ-
дат електрически. Бих искал 

да видя и поне 100-150 елек-
трически автобуса в София“, 
смята Курумбашев.

„Европейският съюз е 
длъжник по отношение на 
своето законодателство за 
стимулиране на електриче-
ската мобилност. В България 
има някакви първоначални 
опити и минимални усилия в 
това отношение, но все още 
сме твърде далеч от това да 
имаме конкретни и работе-
щи инициативи, които да 
имат влияние върху пазара. 
Не е редно държава, която 
има 100 млрд. лв. вътрешен 
продукт да отделя 1 млн. лв. 

Във Франция, например, 
държавата субсидира с 5 000 
евро покупката на електро-
мобил, а в Румъния – с 10 000 
евро. Стандартът в Румъ-
ния не е по-висок от този 
във Франция. Става въпрос 
за начин на мислене“, допъл-
ни още евродепутатът.

„Да вървим към промяна 
на микса на превозните 
средства, увеличавайки дела 
на електрическите и водо-
родните такива.“

„Целта ни е да направим 
градския транспорт по-ат-
рактивен и по-удобен, за да 
можем да привличаме все 
по-вече хора да го използват. 
Първите 20 електрически 
автобуса ще се включат в 
системата на градския 
транспорт до края на годи-
ната. Надявам се, че до два-
три месеца ще бъде обявена 
и нова процедура за закупу-
ване на още 30 електробуса“, 
заяви, от своя страна, кме-
тът на Столична община 
Йорданка Фандъкова. 

Участие в различните 
дискусионни панели на кон-
ференцията за електриче-
ска мобилност  бяха Ален 
Ван-Хевър от Генерална ди-
рекция „Мобилност и транс-
порт“ в Европейската коми-
сия, Анхел Лопез Родригес, 
директор на програмата за 
електрически превозни 
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средства, Барселона, Каролин 
Айхолзер от Upstream 
Mobility – компания с ключо-
во значение за развитието 
на електрическата мобил-
ност във Виена, Андерс Уол, 
международен директор, 
Green Mobility, Копенхаген, 
Райнер Бахман, Domain 
E-Mobility, Head of Platforms & 

Operations, E.ON, Анджи Бо-
укс, генерален мениджър 
“Електрическа мобилност и 
нови енергийни източници”, 
Royal Dutch Shell, Васил Такев, 
сегментен мениджър за про-
мишлеността и партньор-
ската мрежа на АББ Бълга-
рия, Дан Главан, оперативен 
директор на Uber Romania, 

Никола Мелкиоти директор 
“Връзки с европейски публич-
ни институции и регулации”, 
ENEL, Eвгени Крусев. замест-
ник-кмет по направление 
„Транспорт и транспортни 
комуникации, мениджъри на 
водещи компании в сферата 
на автомобилната, IT и други 
индустрии. 
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Важен въпрос, по който 
трябва да се говори - Това е 
мрежата от електри-
чество, която ние трябва 
да управляваме. Има и добри 
новини. И при повечето 
мрежи има пикови периоди, 
пикови часове и трябва да 
имаш достъп до електри-
чество. Независимо дали 
сте с кола на гориво, трябва 
да има зелено решение. 
Трябва да вземем умни ре-
шения. Трябва да имаме 
умна мрежа за това. 

Друга изненадващ факт. 
Поддържаме тезата, че 
през 2010 година, имаме на-
маляване на цената до 2017. 
Ясно е, че в рамките на 
следващите години ще има-
ме дори 50% по-малко от 
това. И тогава електромо-
билите няма да бъдат 
толкова скъпи. 

Еволюцията на пазара 

също увеличава обхвата, 
нови модели идват на паза-
ра. Ето една много приятна 
тенденция, при която це-
ната намалява и обхватът 
се повишава. Ето го ре-
зултатът. Има повишение, 
което ние усещаме, че върви 
много бързо. Можем да ви-
дим, че в Норвегия също 
има такава тенденция. И 
тенденцията е доста ста-

билна. И разбира се, Китай 
заема доста голям процент. 
Това е добра новина, както 
за индустрията, така и за 
климата. 

Нека да погледнем 
фактите. Типичният 
електромобил отпреди 10 
години с ограничен обхват 
и доста по-скъп. Но това са 
най-напредничавите и 
най-безопасните коли. 

Норвегия е безспорен световен Норвегия е безспорен световен 
лидер, където 30% от всичките 
нови продадени автомобили в 
страната са електромобили

В ж в к й

Еспен Хeйг, Еспен Хeйг, 
президент, AVERE президент, AVERE 
на Конференцията на Конференцията 
за Развитие на за Развитие на 
градската мобилност градската мобилност 
E- Mobility в СофияE- Mobility в София
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Eлектромобилността e 
мобилност, енергия, транспорт
Анхел Лопез Анхел Лопез 
Родригес директор Родригес директор 
на програмата за на програмата за 
електрически електрически 
превозни средства, превозни средства, 
община Барселонаобщина Барселона
Анхел Лопез Родригез в 

момента е директор на 
Програмата за електри-
чески превозни средства на 
Барселона и Изпълнителен 
директор на платформата 
LIVE – публично-частно 
партньорство, целящо на-
сърчаването на градска мо-
билност, съобразена с 
устойчивото развитие в 
Барселона. Преди това, г-н 
Лопез е Директор по мо-
билност и инфраструктура 
в градския съвет на Барсе-
лона. В миналото работи по 
големи проекти за градски-
те съвети на Мадрид и 
Барселона, регионалното 
правителство на Каталу-
ния, испанската Дирекция 
по улично движение (DGT) и 
испанското Министерство 
на благоустройството, а 
също така заема управленс-
ки постове в частни висо-
котехнологични компании. 
В сферата на неговата 
експертиза попадат 
управление на уличното 
движение, пътна безо-

пасност и обществени 
транспортни системи. Той 
има магистърска и докторс-
ка степен по строително 
инженерство от Поли-
техническия университет 
на Каталуния. 

... Може би основното 
действие, което трябва да 
предприемеме е да имаме 
някой, който да е отгово-
рен, защото електромо-
билността не е само мо-
билност, тя енергия, транс-
порт. Така, че всички 
местни власти трябва да 
бъдат включени. Барселона 

има почти същия брой 
граждани, както София, но 
имаме по-малко пространс-
тво. Имаме много висока 
гъстота на населението. 
Нашият план за мобилност 
– още от началото на 2006 
година ние посрещаме цели-
те на мобилността не 
като някаква тема, защото 
може би си спомняте преди 
15 години не ставаше дума 
за това. 

Как да посрещнем тези 
цели за мобилността? 
Всъщност трябва да бъдат 
включени и обхванати кли-
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матичните условия. Ние 
имаме нужда от електро-
мобилност. Също в плана за 
транспорта трябва да има-
ме електромобили, защото 
е по-евтино.

 В Барселона имаме визия 
да постигнем една 
постоянна програма за 
електромобилност, която 
на всеки 4 години ще реду-
цира вредните емисии, 30% 
от вредните емисии да ре-
дуцира пространството с 
високи нива на  шум, да 
постигне една функцио-
нална обществена инф-
раструктура на зарядни 
устройства.

 Местните власти 
трябва да имат една 
обществена услуга за 
електомобилите.. Надяваме 
се, електромобилността 
през следващите десетиле-
тия да бъде развита. Защо 
според здравия разум ние 
трябва да трансформираме 
начина, по който изглежда 
града, намалявайки въгле-
родните емисии, да по-
мислим за глобалното за-
топляне, за парниковия 
ефект. Ще се редуцират 5% 
от акциите, ако започнат 
да се използват повече 
електромобили. В тази по-
сока има голяма промяна по 
отношение на проблемите, 
свързана с вредните еми-
сии. 

Трябва да се направи 
нещо по този въпрос, защо-
то в крайна сметка това 
не е ли частен бизнес. Защо 
местните власти трябва 
да инвестират в тази услу-
га? Ползата за бизнеса е, че 
се пести. Всички участници 
трябва да се включат към 
момента. Това не са 
краткосрочни ползи. Ние 
имаме съдействието от 
обществения сектор. Той 
трябва да катализира този 
прогрес. Какво означава да 

катализира прогрес?Имаме 
потребители, граждините, 
те са много близо до местна-
та  власт, имаме, разбира 
се, обществените  мобилни 
услуги. 

Как да комбинираме  
потребителите да използ-
ват и да купуват електро-
мобилните услуги? Може би 
чрез обществен транс-
порт, чрез споделяне 
частно или таксита. Тази 
верига свързва потребите-
лите с електромобилите. 
Но в крайна сметка не е за-
вършена.

 Може би обществените 
власти, трябва да покажат, 
че този цикъл не е затво-
рен и трябва по този начин 
да бъде завършен. Към този 
момент потребителите не 
приемат  като алтернати-
ва използването на електро-
мобилите. Цената спестя-
ва  и това е критичната 
точка. Ако имаме зарядна 
станция у дома, а това е за-
дължително, така, че това 
трябва да се промени като 
регулация, трябва да имат 
гражданите такива 
станции в гаражите си. 
Около 10% в бъдеще ще 

имат електромобили. 
Обществената инфра-

структура също е много ва-
жна. 

В рамките на следващи-
те десетилетия не само по-
требителите  на електро-
мобили, но и таксиметро-
вите шофьори трябва да 
знаят, че трябва да се за-
режда поне веднъж дневно. 
Дори всичко това не е дос-
татъчно. Трябва да внедрим 
промяната много бързо.

 Аз участвам в бизнес, но 
всъщност нямаме време. 
Оптимистичната прогноза 
е, че в Барселона в близките  
2 години 5% ще използват 
електромобилите, 30% до 
2050 година. Това е най-оп-
тимистичната прогноза, 
но не е достатъчна. 

Какво може да направим? 
Да се фокусираме върху сек-
тори, които може да кон-
тролираме - общината. 
Трябва да работим много 
тясно с обществените ус-
луги и представителите на 
обществените услуги. Мо-
жем да повлияем върху дру-
гисектори, като например 
таксимитровите услу-
ги,share услугите. Това може 
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да бъде управлявано  за да се 
засили използваемостта на 
електромобилите. 

И накрая слагаме и 
гражданите. Средноста-
тистическият гражданин 
не би използвал електромо-
бил, защото е скъпо, няма 
зарядни станции в къщи и 
т. н. 

Първото нещо, което 
можем да направим е една 
карта.. Ние имаме нужда да 
обединим тази стратегия 
започвайки от настояща-
та ситуация и продължа-
вайки към  целите, които 
сме си поставили до 2024 го-
дина. 80% от всички секто-
ри трябва да включат абсо-
лютно  електромобилите. 
10% от автобусите сме си 
поставили за цел да бъдат 
електробуси до 2024 година.

Това са целите, които 
сме си поставили в четири 
проекта. Срокът на 
действие на първия блок е 
регулаторният и свърза-
ният с юридическите, зако-
нодателните промени, 
вторият  е за различните 
сектори – частен и 
обществен, третият е 
инфраструктурата за за-
реждане, която ние трябва 

да предложим като 
обществена услуга, и 
четвъртият е комуника-
цията и информираността. 

Един пример за всеки 
блок. В сътрудничество с 
обществените политики 
създадохме през 2009 една 
платформа, наречена Live. 
Платформа „Живот“ е една 
обществена платформа, 
която е отворена  за всички 
организации, които биха 
искали да се включат. И 
така ние споделяме целите 
и интересите си за да 
развием някои действия в 
с ъ т р у д н и ч е с т в о . 
Платформата има бюджет 
от половин милион евро,на 
всеки 2 години получава 
този бюджет, за да развием 
този проект. 

Втората идея е свързана 
с обществените поръчки. 
През 2013 година кметът 
заложи някои инструкции 
свързани с обществените 
поръчки, в които задължа-
ва, има нещо като техни-
чески задължения  да се на-
пишат спецификите за 
използване на електромо-
билите. Ако не може 
електромобили, заради  це-
ната, обема, заради 

мощността. Трябва да 
обясните всички специфи-
ки.  Всички участници в 
търга използваха електро-
мобили.

На трето място как да 
подобрим инфраструкту-
рата за зареждане. Имаме 
26 хил. станции и трябва да 
всеки 2 км да бъдат зареде-
ни. Ние също така имаме 
зарядни станции с висок 
волтаж, имаме и за потре-
бители, имаме и за 
обществуни услуги .  
Основният въпрос е дали 
имаме достатъчно зарядни 
станции на улицата. На 
улицата не може да се 
паркира, на улицата трябва 
само да се кара ,не може да 
се спира. Имаме бързи за-
рядни само за 30 минути да 
се зареди за около 100 км и 
да продължиш. Няма бавно 
зареждане на улицата, само 
за мотопеди и електирчески 
колела. Имаме 200 такива 
станции за мотопеди и 
електрически колела. И за 
да покрием нуждите на гра-
да и да покажем до къде сме 
стигнали, ние участваме в 
конференцията, посветена 
на съвременните мобилни 
градски условия, провежда-
ме изложения с над 25 хил. 
посетители, над 50 изложи-
тели, над 2 хил. тестови 
карания правим. Това е голя-
мо събитие за граждани, 
провеждано на територия-
та на Европа. Правим го за 
седми път, а сега ни 
предстои организирането 
на конференция.

 Имаме събитие  екофликс 
– това е специализирано 
изложение, което е за хора-
та в сферата, където се по-
казват каравани, коли, про-
фесионални коли, служебни 
автомобили, които промо-
тират електромо-
билността.
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Продължение от брой 134

Мерките, които предлага-
ме са:

 1. Промяна на годишния 
данък за автомобилите спо-
ред екологичните вреди, кои-
то нанасят на околната 
среда.

На този етап, у нас се нала-
га местен данък върху пре-
возните средства, чиито 
размер се определя с наредба 
на съответния Общински 
съвет при условията, реда и в  
границите, определени с 
раздел IV от ЗМДТ. Съгласно 
ЗМДТ, размерът на данъка 
върху леките автомобили, 
който се заплаща ежегодно от 
собствениците на МПС, се 
определя въз основа на 

мощността на двигателя, 
като се корегира с коефи-
циент в зависимост от годи-
ната на производство. За 
автомобили с мощност на 
двигателя до 74kW включи-
телно, снабдени с действащи 
катализаторни устройства, 
както и за автобусите, 
товарните автомобили, вле-
качите за ремарке и седлови-
те влекачи, снабдени с “екодви-
гатели“, съответстващи на 
стандартите Евро 2, Евро 3, 
Евро 4 и Евро 5, данъкът се 
заплаща с 50% намаление. Това 
включване, до известна сте-
пен, на екологичния компо-
нент във формирането на 
данъка върху превозните 
средства е крайно нее-
фективно и нарушава наложи-

лия се в екологичното право 
принцип “замърсителят пла-
ща”. За справедливо облагане 
на замърсяващите околната 
среда леки автомобили, ние 
предлагаме да се премахне кое-
фициента, в зависимост от 
годината на производство. Да 
се диференцира пропорцио-
нално намаление на данъка, 
базиран на екологичните 
категории “Евро 6 и 5”, като 
за леките автомобили, авто-
буси и товарни автомобили,  
снабдени с двигатели Евро 6, 
данъкът да се заплаща с 70% 
намаление, съответно Евро 5 
- 50% намаление. Да се дифе-
ренцира пропорционално уве-
личение на данъка, базиран на 
екологичните категории 
“Евро 4, 3, 2 и 1. За автомобили 

НА АВТОМОБИЛНИЯ ПАРК В БЪЛГАРИЯ

Визия и мерки за постигане Визия и мерки за постигане 
на екологично и устойчиво  на екологично и устойчиво  
развитиеразвитие
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снабдени с двигател Евро 4 се 
заплаща увеличение на данъка 
с 10 % , Евро 3 се заплаща уве-
личение на данъка с 20 %, 
съответно Евро 2 – 40 %, Евро 
1 и без Евро с 50 %. За дву. – три 
и четириколесните превозни 
средства да се диференцира 
пропорционално намаление на 
данъка, базиран на екологични-
те категории “Евро 4 и 3”, 
като за ,  снабдените с двига-
тели Евро 4, данъкът да се 
заплаща с 70% намаление, 
съответно с  Евро 3 - 50% 
намаление. 

Въвеждането на еко – 
компонента към годишния 
данък за всички автомобили, 
автобуси, товарни автомоби-
ли и мотоциклети и неговото 
пропорционално диференцира-
не,  ще допринесе съществено 
за обновяване на остарелия 
автомобилен парк в България 
и ще реализира допълнителни 
приходи в Общинските 
бюджети с милионни левове  
годишно.

2. Промяна в ЗДДС в 
частта на правото на данъ-
чен кредит за автомобили-
те.

Съществуващата практи-
ка в България, за ограничаване 
правото на данъчен кредит за 
автомобили въз основата на 
техните технически характе-

ристики, противоречи на 
основния принцип в облагане-
то с ДДС – правото на данъ-
чен кредит за всички стоки 
да се основава на тяхното 
реално предназначение и 
използване, а не на база техния 
вид и технически характе-
ристики. Автомобилите са 
част от активите на 
предприятията, които се 
използват в тяхната сто-
панска дейност, поради което 
няма каквото и да е основание 
придобиването им да се санк-
ционира в данъчното законо-
дателство, като се огранича-
ва правото на данъчен кредит 
по отношение на тях. Няма 
причина да продължи запазва-
нето на това наложено във 
времето ограничение. Бихме 
искали да отбележим, че 
реформирането на правото 
на данъчен кредит за леки 
автомобили безспорно оказва 
влияние върху търговията с 
автомобили и обновяване на 
парка, но същественото влия-
ние е най – вече върху потре-
бителите на тези автомоби-
ли, а това са всички стопанс-
ки субекти.  

Настояваме да бъде анали-
зирани възможностите за 
цялостно отпадане на ограни-
ченията за правото на данъ-
чен кредит за автомобилите  
в чл.70,ал1,т.4 и ал.2,т.1 и 2 от 

ЗДДС  и да се изравни данъчно-
то третиране на тази стока, 
подобно на всички останали, 
за целите на ЗДДС. Икономи-
ческият ефект от това ще 
бъде положителен в крайна 
сметка, отчитайки че :
 на “светло”  ще излязат 

няколко стотин милона лева, 
които се въртят сега в брой 
за горива и др., поради 
невъзстановяването на ДДС;
  допълнителни приходи 

от данък печалба;
  освобождаване на 

средства във фирмите и 
рестартиране на инвести-
ционния процес – огромна 
цифра, която не бихме могли 
да посочиме;

3. Регламентиране на 
сервизната дейност и 
въвеждане на регистрацио-
нен режим на фирмите, 
извършващи сервизна дей-
ност на ППС. 

Некачествено извършвани-
те ремонти и техническо 
обслужване на пътните пре-
возни средства може да бъде 
определено като фактор с 
висок риск за безопасността 
на движението по пътищата 
и опазване на околната среда. 
Над 80% от ремонтите на 
автомобили се извършват от 
квартални, нерегистрирани и 
полулегални сервизи, които:
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 в по-голямата си част не 
познават и не спазват изиск-
ванията на производителите 
за техническо обслужване на 
автомобилите. Не носят 
никаква отговорност за 
качеството на извършените 
ремонти и последствията от 
тях;
 не издават фактури и не 

начисляват ДДС върху резерв-
ните части;
  не фактурират и не 

начисляват ДДС върху труда 
по ремонта;
 не назначават на трудо-

ви договори и не осигуряват 
работещите в сервиза;
 не спазват нормите за 

безопасни и здравословни усло-
вия на труд, противопожарни 
норми и тези за опазване на 
околната среда.

От тези ремонти държа-
вата губи годишно стотици 
милиона лв., като: 
 от ДДС и данък печалба 

за резервни части, масла и др. 
/продажба на черно/;
 от ДДС, данък общ доход 

и данък печалба за сервизен 
труд ;
 от осигуровки.
Регистрационният режим 

ще позволи последващ конт-
рол от страна на компетент-
ните органи по отделните 
направления. Ще се подобри 

техническото състояние на 
парка, което ще способства за 
безопаснността на движение-
то и подобряване на околната 
среда.

За постигане на посочени-
те цели предлагаме изготвен 
проект и мотиви за измене-
ние и допълнение на Закона за 
движение по пътищата,  
регламентиращ сервизната 
дейност. 

4.Повишаване  качество-
то и ефективността на 
периодичните технически 
прегледи  на автомобилите.

Прегледът за проверка на 
техническата изправност на 
ППС е вид гаранция за безо-
пасността на движението и 
опазване на околната среда за 
стария автомобилен парк в 
страната.  За  повишаване  
качеството и ефективността 
на периодичните технически 
прегледи предлагаме измене-
ние и допълнение на Наредба 
32 на МТ за периодичните 
прегледи за проверка на техни-
ческата изправност на ППС 
за:  
  усъвършенстване и 

разширяване обхвата на 
периодичните технически 
прегледи ; 
  осигуряване досто-

верност на провежданите 
измервания чрез оптимизира-

не на коммпютъризираната 
система. Създаване на 
възможност за предаване в 
реално време на резултатите 
към системата за регистри-
ране на прегледите.
 ефективен контрол на 

техническата изправност на 
пътните превозни средства 
на пътя.

5. Въвеждане на зони 
забранени за движение на 
замърсяващи автомобили 
(под Евро 3). 

 В обособените  синя и зеле-
на зони  да  могат да се дви-
жат и паркират  автомобили 
със съответно екологична 
категория Евро5 и 6 в синя 
зона и Евро 4 в зелена зона . 
Върху автомобилите да има 
поставени стикери, издадени  
от акредитирани технически 
служби на основание еколо-
гичната категория на двига-
теля на автомобила и доказа-
но наличие на катализатор /
ако е предвиден такъв/. 

6. Държавна подкрепа за 
развитието на транспорта 
с алтернативни горива – 
електрически (вкл. с горивни 
клетки) и хибридни пре-
возни средства. 

 На база дългогодишният 
ни опит и добрите практики 
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в страните членки на ЕС, счи-
таме че обновяването на 
парка с екологични автомоби-
ли  може да стане единствено 
по пътя стимулиране тяхно-
то потребление. 

Подкрепата следва да бъде 
част от дългосрочна полити-
ка на държавата с фокус в 
следните  2 насоки:

1.Развитие на зарядната 
инфраструктура за електри-
чески превозни средства:

Всяка община да проучи 
възможностите си за монти-
рането на зарядни станции за 
електрически превозни 
средства с нормална и голяма 
мощност на възлови места, 
позволяващи нормално 
обслужване на транспортни-
те средства. Проучването да 
включва наличие на свободна 
мощност или възможност за 
осигуряването й на подходя-
щите места без сериозни вло-
жения в инфраструктура. 
Проучването следва да се 
извърши съвместно с електро-
разпределителното дру-
жество, опериращо на тери-
торията на съответната 
община.

Същите проучвания да 
бъдат извършени под ръко-
водството на Областния 
управител за транспортните 

артерии през съответната 
област, а за автомагистрали-
те и пътищата от първи клас 
– от АПИ.

Да се утвърди схема за 
местата, имащи потенциал 
за монтиране на зарядни 
станции за електрически пре-
возни средства като се прие-
ме правилото по основните 
пътни артерии станциите да 
са разположени не по-далече 
от 100 км. една от друга.

2. Стимули за покупката на 
електрически и хибридни пре-
возни средства за държавни, 
общински и частни потреби-
тели:

През 2016 г. стартира 
програма на Националният 
доверителен екофонд /НДЕФ/ 
за закупуване на електрически 
и хибридни автомобили от 
държавните и общински инс-
титуции. Тя спомогна за заку-
пуването на 18 електромоби-
ла и 14 хибридни автомобила. 
Програмата ще продължи и 
през настоящата година  и ще 
разполага с бюджет от 1.68 
милиона.

Това е едно добро начало, 
което следва да бъде развито 
от подобни инициативи на 
политическо ниво и да даде  
възможност до субсидиране  
да бъдат допуснати  предприя-

тия, организации и  частни 
лица, като:

- за електрически и такива 
с горивна клетка, превозни 
средства – в размер от 10 000 
лв за закупено превозно 
средство;

- за хибридни превозни 
средства – в размер от 5 000 
лв.

- включване на квота за 
автомобили с алтернативно 
гориво в обществените 
поръчки на всеки разпореди-
тел с бюджетни средства – 
10% от общите покупки на 
превозни средства.

Изпълнението на посочени-
те мерки ще спомогне за еко-
логичното и устойчиво разви-
тие на автомобилния парк в 
България.

Асоциацията на автомо-
билните производители  и 
нейните членове изказват 
готовност  да си партнират с 
всички държавни институции, 
неправителствени организа-
ции, сдружения и др, споделя-
щи нашата визия и подкрепя-
щи предлаганите от нас мерки 
за постигане на екологично и 
устойчиво развитие на авто-
мобилния парк в България.

Таня Груева
Изпълнителен директор ААП
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рията на Европа. Тези висо-
ко-технологични превозни 
средства ще бъдат изградени 
в завода на Van Hool в Конингс-
хойкт, като първите от тях 
ще бъдат доставени през про-
летта на 2019 година.

Главният изпълнителен ди-
ректор Филип ван Хул реагира 
с гордост на това съобщение: 
„Водородните автобуси са 
превозни средства с висока 
добавена стойност и са от го-
лямо значение за производстве-
ното съоръжение в Конингс-
хойкт. Тази уникална поръчка, 

която е най-голямата поръчка 
за автобуси с горивни клетки 
в историята на Европа, е се-
риозен стимул за водородна-
та технология за обществе-
ния транспорт. В цяла Европа 
компаниите за обществен 
транспорт полагат сериозни 
усилия да „озеленят“ своите 
автобусни паркове. Много сме 
щастливи, че германският 
град Кьолн, където два водо-
родни автобуса са в експлоа-
тация от май 2014 година, 
реагира по един особено поло-
жителен начин на демонстри-
раното от тези автобуси. 
Съвместното ни участие в 
този опит ще доведе до ево-
люция на поръчаните нови 
превозни средства.“

Ойген Пудербах, ГИД на 
Regionalverkehr Koln GmbH 
(RVK), добавя: „Автобусите с 
водородни горивни клетки са 
между най-екологичните пре-

Van HoolVan Hool произвежда  произвежда 
40 водородни автобуса за 40 водородни автобуса за 
Кьолн и Вупертал (Германия)Кьолн и Вупертал (Германия)

рията на Европа Тези висо
Van Hool, независимият 

производител на градски и ту-
ристически автобуси и  на 
индустриални превозни 
средства, спечели значителен 
договор с RVK Koln и WSW 
Wuppertal (Германия) за 
доставката на 40 водородни 
автобуса от последно поколе-
ние. Тази поръчка се състои от 
30 автобуса с горивни клетки 
за Кьолн и 10 за Вупертал, кое-
то я прави най-голямата по-
ръчка за превозни средства с 
водородно задвижване в исто-

  30 автобуса за RVK Koln и 10 автобуса за   30 автобуса за RVK Koln и 10 автобуса за 

WSW Wuppertal (Германия)WSW Wuppertal (Германия)

  Най-голямата поръчка за авто
буси с горивни клетки в 

  Най-голямата поръчка за авто
буси с горивни клетки в 

историята на Европаисторията на Европа

  Доставката започва през прол
етта на 2019 година

  Доставката започва през прол
етта на 2019 година

  Производственият обект в Кон
ингсхойкт потвърждава 

  Производственият обект в Кон
ингсхойкт потвърждава 

с тази поръчка своето високо 
технологично ноу-хау

с тази поръчка своето високо 
технологично ноу-хау
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Поръчките за нови пре-
возни средства се вписват в 
Германската национална 
програма за иновации (NIP) за 
водородни и горивно-клетъчни 
технологии и се подпомагат 
финансово от Федералното 
министерство на транспорта 
и дигиталната инфраструкту-
ра  на Германия (BMVI), от 
Съвместното начинание за го-
ривни клетки и водород (FCH 
JU) и от Европейското 
публично-частно партньорс-
тво, които са си поставили за 
цел да ускорят въвеждането 
на пазара на горивно-клетъчна 
и водородна технология в 
рамките на Програмата на ЕС 
„Хоризонт 2020“ .

Van Hool е независим 
белгийски производител на 
градски и туристически авто-
буси и индустриални превозни 
средства. Компанията е осно-
вана през 1947 година и е бази-
рана в Конингсхойкт. В по-го-
лямата си част нейното 
производство е предназначено 
за пазарите на Европа и Аме-
рика. Персоналът на Van Hool 
се състои от около 4500 човека 
на различни места по света, 
като мнозинството от тях 
работят в производствените 
съоръжения в Конингсхойкт 
(Белгия) и Скопие (Македония).

возни средства в обществе-
ния транспорт. Те не изпускат 
никакви вредни вещества и са 
много по-тихи от тради-
ционните градски автобуси. 
Като използваме 30 допълни-
телни автобуса с горивни 
клетки, ние стабилно 
напредваме по избрания от 
нас път  към устойчив транс-
порт в нашия регион“.

Van Hool произвежда водо-
родни автобуси за американс-
кия пазар от 2005 година и за 
европейския пазар от 2007 го-
дина. Фирма Van Hool е 
произвела досега 53 водородни 
автобуса, от които 21 за Се-
верна Америка и 32 за Европа.  
Осемте трамбуса с водородно 
задвижване, които Van Hool 
произвежда за Pau (Франция) 
също би трябвало да се доба-
вят към този общ брой. Те ще 
бъдат доставени през втора-
та половина на 2019 година.

Четиридесетте водородни 
автобуса, от които 30 за 
Кьолн и 10 за Вупертал, са 
хибридни автобуси (горивни 
клетки и батерии) от вида 
A330 на Van Hool с двойни оси 
и дължина от 12 метра. Същи-
те ще са оборудвани с най-но-
вия модул за горивни клетки 
FCvelocity-HD85 от фирма 
Ballard Power Systems от Ванку-

вър, Канада, и снабдени с мо-
тор с електрическа тяга от 
210 кВ на  Siemens, който 
разполага с електронно конт-
ролиране на мощността. 
Автобусът е проектиран за 29 
седящи и 46 (Кьолн) и 49 (Ву-
пертал) правостоящи пътни-
ци, както и с място за две 
инвалидни и една детска ко-
личка.

Благодарение на хибридния 
източник на енергия, автобу-
сите с капацитет на ре-
зервоара за 38,2 кг водород на 
борда ще могат изцяло да 
изминават  планираните за 
деня 350 километра. 

Заедно с литиевите бате-
рии и електрическия мотор, 
горивните клетки формират 
основата на изцяло електри-
ческия силов източник. Водо-
родът се конвертира в 
електричество в горивната 
клетка като единствената 
му емисия е водна пара, а бате-
риите в същото време осигу-
ряват допълнителна енергия 
винаги и навсякъде където 
има нужда от това.  Благода-
рение на този хибриден силов 
източник и обратното 
използване на спирачната 
енергия, за едно разстояние 
от 100 км се консумират око-
ло 8 кг водород.  
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Според данните на Ав-
тостат, през 2017 година 
руският пазар за нови ав-
тобуси (без лекотоварни-
те) е нараснал до 11700 пре-
возни средства, което 
представлява растеж от 
13,4% на годишна база. Ру-
ският производител PAZ е 
лидерът на пазара с дял от 
над 60% от общия обем. 
Продадени са почти 7600 
автобуса на  PAZ, което оз-
начава растеж от 27,3% на 
годишна база.

Всичките 5 най-популяр-
ни автобуси на руския па-
зар са местни брандове. 
LiAZ заема второто мяс-

то с приблизително 1500 
броя (-21%), а NEFAZ заема 
третата позиция. Челна-
та петорка се допълва от 
KAvZ и Volgabus. 

Белоруският MAZ е 
най-популярният чуж-
дестранен бранд на руския 
пазар, заемащ шеста пози-
ция в общото класиране. 
MAZ е следван от ки-
тайския Yutong. Китайски-
ят Higer е третият 
най-популярен чуждестра-
нен бранд.

Автобусът от среден 
клас с висок под PAZ-3205 
стана най-продавания мо-
дел на руския автобусен па-

зар с продадени 3400 броя. 
Второто, третото и чет-
въртото място също се за-
ема от продукти на 
Павловския автомобилен 
завод: модела от среден 
клас PAZ-3204, модела от 
среден клас с висок под на 
PAZ и моделът от малък 
клас на PAZ. Моделът от 
голям клас с нисък под 
LiAZ-5292 завършва челна-
та петорка.

Най-популярният чуж-
дестранен модел за 2017 го-
дина стана китайският 
Yutong ZK6129h с 47 седящи 
места.

Руският пазар за Руският пазар за 
нови автобуси растенови автобуси расте
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88-то международно 
автомобилно изложение в 
Женева без съмнение е 
най-значимото изложе-
ние в автомобилния свят, 
което се провежда всяка 
година през март.

Както винаги от свое-
то създаване през 1905г. 
до сега , Женевският 
автосалон отново събра 

Автосалонът в Женева 

с фокус върху с фокус върху 
елекромобилносттаелекромобилността
и бъдещетои бъдещето
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най-доброто, най-новото, 
най-лъскавото, най-значи-
мото  от световната 
автомобилна индустрия. 

В залите видяхме неве-
роятни творения – от  
футуристични електри-
чески буболечки до епо-
хални суперколи! 

Разбира се, по тради-
ция, пpoизвoдитeлите нa 
кoли извaждaт нaй-дoб-
pитe cи мoдeли, най-но-
вите си творения. 

Тази година  акцент бе 
върху електрификацията 
и електрическите авто-
мобили - SUV-моделите и 
електрическите коли на 
бъдещето. Или комбина-
ция от мощност и чисти 
технологии - най-добро-
то от двата свята.
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Новото Volvo XC40 е го-
лемият победител в евро-

пейския конкурс Авто-
мобил на годината 2018.. 
Това е първата голяма 
награда за Volvo Cars в 
престижния конкурс.

"Тази награда идва 
точно навреме за нас", 

заяви Хакан Самюелсън, 
президент и главен 

изпълнителен директор 
на Volvo Cars. "За първи път 
в историята си Volvo 

предлага три SUV модела. 
ХС40 ще бъде основен дви-
гател за бъдещия ни 
растеж, осигурявайки ни 
стабилно място в най-
бързо растящия сегмент 
на компактните SUV 
автомобили."

Първото място за ХС40 
означава, че цялата SUV 
гама на Volvo е печелила 
престижното отличие 
Автомобил на годината, в 
Америка или Европа. През 

Новото Volvo XC40Новото Volvo XC40

Новината беш
е обявена на
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последните две години 
както най-големият SUV 
ХС90, така и средноразмер-
ният ХС60, спечелиха тит-
лата Автомобил на годи-

ната в Северна Америка в 
категорията SUV. Отли-
чието Автомобил на годи-
ната 2018 в Европа не е 
първото за ХС40, след 

като беше обявен и за Ав-
томобил на годината 2018 
от престижното британ-
ско издание What Car?

ХС40 задава нови стан-
дарти в сегмента от глед-
на точка на дизайн, свър-
заност и системи за безо-
пасност. Тази комбинация 
се оказа изключително 
привлекателна за клиен-
тите. Доказват го и пър-
вите поръчки на автомо-
била в Европа и САЩ, кои-
то надхвърлят 20 000 броя.

ХС40 е първият авто-
мобил, изграден на новата 
платформа на Volvo CMA 
(Compact Modular Vehicle 
Architecture), която ще 
бъде в основата на всички 
бъдещи модели от серия-
та 40, включително изця-
ло електрифицираните. 
Системите за безопас-
ност и подпомагане на во-
дача в новото Volvo XC40 
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включват функция за полуавтономно 
шофиране Pilot Assist, система за 
градска безопасност City Safety, сис-
тема против напускане на пътното 
платно Run Off Road Protection and 
Mitigation, система за предупрежда-
ване за опасност при маневриране на-
зад с функция за прилагане на спирач-
ките Cross Traffic Alert и 360-градусо-
ва камера за улесняване на паркиране-
то.

ХС40 също предлага интелигент-
ни интериорни решения за още 
по-функционално съхранение на ве-
щите отстрани на вратите и под 
седалките, включително специално 
място за индуктивно зареждане на 
мобилни телефони, сгъваема закачал-
ка за пликове с покупки и подвижен 
кош за отпадъци в централната ко-
зола. През 2017 г. шведската компа-
ния обяви стратегията си за елек-
трификация на всеки нов Volvo модел 
от 2019 г. и в тази връзка на по-късен 
етап ХС40 ще се предлага както с хи-
бриден, така и с изцяло електри-
чески двигател.

"Ние имаме ясна стратегия за рас-
теж, както и ангажимент за лидер-
ство в сферата на автомобилната 
безопасност, свързаност и електри-
фикация", допълни Хакан Самюелсън. 
"ХС40 отразява тази стратегия и съ-
дейки по обратната връзка от наши-
те клиенти и от журито на конкур-
са Автомобил на годината, ние сме 
на прав път".



Форум

40 Автобуси&микробуси бр. 3 (135), март, 2018

BUSWORLD IZMIR 2018BUSWORLD IZMIR 2018

18.04.2018 – 22.04.201818.04.2018 – 22.04.2018

18.04.2018 –  Тръгване от автогара Сердика в 
София в 07.00 часа. Възможност за взимане пътни-
ци от Пазарджик, Пловдив, Хасково. Пътуване 
през граничните пунктове Капитан Андреево и 
Капъкуле. Пристигане вечерта в Измир - тре-
тият по големина град в Турция и второто по 
големина пристанище, след Истанбул. Разполо-
жен е в Измирския залив на Егейско море. Измир е 
древен град с богата история.Настаняване в хо-
тел Ismira или подобен. Нощувка.

19.04.2018 -  Закуска. 11.30 часа – Участие в 
официалното откриване на изложението в 
FuarIzmir. Fuarizmir предоставя своите модерни 
услуги на площ от 330 000 m2, където се про-
веждат панаири, конгреси, семинари, организа-
ционни събития; разполага с 4 изложбени зали, 4 
семинарни зали, 5 заседателни зали, открита 
изложбена площ, амфитеатър, панаирни площи, 

панаирни улици, паркинг, както и кафене и ресто-
рант.  Участие в официалните прес конференции 
и семинари.  Основните теми на тазгодишния 
конгрес на Busworld Academy Turkey ще бъдат: 
Пазарни тенденции в автобусния сектор -  Безо-
пасност и технологии в обществените автобу-
си. Запознаване с  последните новости в авто-
бусния бранш. Вечерта – връщане в хотела. 
Възможност за организиране на вечеря в заведе-
ние с програма / срещу допълнително заплащане/. 
Нощувка.

20.04.2018 – Закуска. Участие в семинари или 
среща с представители на бранша. След обяд – 
посещение на работилница за ремонт на автобу-
си. Свободно време за пазар. Нощувка.

21.04.2018 – Ранна закуска. Тръгване за Бълга-
рия. Пристигане в София вечерта.

BUSWORLD – най-престижното световно изложение за автобуси създадено през 
1971 г. На негово подразделение  BUSWORLD TURKEY  ще се запознаете с последни-
те новости в автобусната индустрия – нови модели автобуси, сервизно и гаражно 
оборудване, резервни части, аксесоари, както и да сключите директни договори с 
производители. За първи път тази година се провежда в Измир!

СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОБУСНО ИЗЛОЖЕНИЕ - АВТОБУСИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОБУСНО ИЗЛОЖЕНИЕ - АВТОБУСИ, 
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СЕРВИЗНО И ГАРАЖНО ОБОРУДВАНЕ, АКСЕСОАРИРЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, СЕРВИЗНО И ГАРАЖНО ОБОРУДВАНЕ, АКСЕСОАРИ
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BUSWORLD IZMIR 2018

ПРОМОЦИОНАЛНА

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
02 980 56 10,  0878 575 200, 0878 864 160, 02/980 91 61

199 €  € ПАКЕТНА ЦЕНА:ПАКЕТНА ЦЕНА:
Пакетната цена включва:
-  транспорт с  автобус, 

категория 3* 
-  безплатен топъл бюфет 

по пътя – чай, кафе по пътя
-  3 нощувки в хотел Ismira 

или подобен. Настаняването 
е по двама в стая. За настаня-
ване 
в индивидуална стая –  
доплащане  59 евро

-  Посещение на изложението
-  Участие в официалното 

откриване
-  Възможност за участие в се-

минарите и пресконференции-
те

-  Посещение на работилница за 
ремонт на автобуси 

-  Медицинска застраховка с 
асистанс с покритие 4000 евро

- Придружител от фирмата 

В пакетната цена 
не е включено:
- Допълнителни хранения
- Разходи от личен характер
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Първо издание в Измир Първо издание в Измир 
на на Busworld TurkeyBusworld Turkey

и 23 от чужбина, дошли от 12 
различни страни. Тези изложи-
тели посрещнаха 11078 профе-
сионални посетители, от кои-
то 1519 бяха от чужбина, а 51 
бяха членове на чуждестранна-
та преса и медии.

 ИЗМИР 
Измир е третия по големина 

град в Турция. Измир е не само 
един красив за посещение град 
от туристическа гледна точка, 
но през цялата си история, 
Измир е бил и пристанищен 
град, в който са процъфтявали 
търговските отношения. И не 
е било случайно съвпадение, че 
първите панаири в Турция са се 
провеждали тъкмо тук. 

Залата за изложения „Fuar 
Izmir“ бе, през 2015 година. Fuar 
Izmir е най-големият, най-моде-
рен и най-нов център за изложе-
ния в Турция и неговата визия е 
да подпомага участниците да 
развиват своя бизнес като оси-

гурява подходяща среда и усло-
вия, които отлично пасват на 
ДНК-то на Busworld. Накратко, 
Busworld, град Измир и Fuar 
Izmir перфектно си пасват и 
наистина си струва да бъдат 
посетени.

ПУСКАНЕ НА НОВИ ПРОДУКТИ 
Фирма BMC, която резерви-

ра най-големия щанд на изложе-
нието, вече потвърди , че ще 
пусне най-малко десет нови мо-
дела от техните градски авто-
буси. Също и Anadolu Isuzu и 
Otokar ще представят премие-
ри на шоуто.

Задно с градските и ту-
ристически автобуси и минибу-
сите, доставчиците ще 
представят и своите най-нови 
други продукти и услуги. Големи 
международни имена като 
Allison Transmission, Cummins, 
Webasto и ZF осигуряват за-
вършен вид на продуктовата 
оферта на шоуто.

Седмото издание на Busworld 
Turkey, организирано от 
Busworld International и техния 
турски партньор HKF Trade 
Fairs, ще се проведе в продълже-
ние на три дни, от 19-ти до 21-
ви април, в зала A-B на Fuar 
Izmir. 

Първото изложение Busworld 
беше организирано в Кортрийк, 
Белгия, през 1971 година и 
постигна международно призна-
ние от индустрията на градски-
те и туристически автобуси 
като най-старото и най-уважа-
вано търговско шоу в тази 
индустрия. Първото турско 
издание на изложенията 
Busworld се състоя през 2007 го-
дина. Сега, през 2018 година, 
беше взето решение изложение-
то да се премести от Истанбул 
в Измир.

На последното издание през 
2016 година в Истанбул в изло-
жението участваха 145 компа-
нии, от които 122 бяха турски 
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Show Partners

www.eurobusxpo.com

REGISTER NOW!

30 OCTOBER - 
1 NOVEMBER 2018
NEC BIRMINGHAM, UK

THE PREMIER  
EXHIBITION FOR THE  
BUS & COACH INDUSTRY

Visiting Euro Bus Expo is essential 
to keep up-to-date with the latest 

innovations and solutions to help us 
deliver the very best for customers, 

employees and shareholders.”
MARTIJN GILBERT, READING BUSES
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Силата и мощта на тежко-
товарните автомобили в Бълга-
рия отново ще стъпи на писта-
та на Летище Лесново. От 7-ми 
до 9-ти юни там ще се проведе 
TRUCK EXPO 2018.

DAF, FORD TRUCKS, ISUZU, 
KARSAN, MAN, MERCEDES-
BENZ, OTOKAR, RENAULT 
TRUCKS, SCANIA, VOLVO 
TRUCKS ще покажат най-нови-
те си модели, технологии и обо-
рудване за камиони, автобуси и 
специализирани превозни 
средства. За втора поредна го-
дина редом до тежките си 
събратя, ще застанат и лекото-
варните машини на FORD, 
ISUZU, MITSUBISHI, PEUGEOT, 
VOLKSWAGEN и др., предназначе-
ни за товари до 3.5 тона, както 
и производителите на ремарке-
та и полуремаркета , 
хидравлични системи за то-

варни автомобили, оборудване и 
екипировка. За да допълнят па-
литрата от стоки и услуги за 
транспортния бранш, сред изло-
жителите ще бъдат представе-
ни фирми, които предлагат 
сервизно оборудване, резервни 
части, гуми, масла, аксесоари и 
консумативи, както и финансо-
ви улеснения и услуги, вериги 
бензиностанции, застрахова-
телни компании.

Традицията ще бъде спазена 
и тази година със специализира-
ния тест драйв, който ще даде 
шанс на всички професиона-
листи да се докоснат до 
най-добрите машини и да 
изпробват възможностите и 
удобствата на новите техноло-
гии и и оборудване.

TRUCK EXPO 2018 се органи-
зира от Асоциацията на авто-
мобилните производители и 

техните оторизирани предста-
вители в България. Асоциацията 
представлява автомобилния 
бранш у нас и обединява 44 
компании, представляващи 66  
производители на моторни пре-
возни средства, както и техни-
те представители на за тери-
торията на страната. Целта 
на ААП е да подпомогне разви-
тието на автомобилната 
индустрия, техническите и 
екологичните стандарти, безо-
пасността на движението  и др. 
Асоциацията е член наМеждуна-
родната организация на авто-
мобилните конструктори – 
ОИКА, Европейската асоциация 
на автомобилните производи-
тели(АСЕА), КРИБ, БТПП, както 
и на Държавно-обществената 
консултативна комисия по бе-
зопасност на движението към 
Министерския съвет.

TRUCK EXPO 2018 

ще отвори врати от 
7-ми до 9-ти юни

TRUCK EXPO 2018 TRUCK EXPO 2018 

ще отвори врати от ще отвори врати от
и о 9 и и7 ми до 9-ти юни

Тежкотоварните автомобили Тежкотоварните автомобили 
отново ще стъпят на Летище отново ще стъпят на Летище 
Лесново през юниЛесново през юни
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По-голям и по-междунаро-
ден от когато и да било пре-
ди, IT-TRANS представи себе 
си за шести път. 

Нарастващото значение 
на дигиталните решения за 
обществения транспорт се 
вижда от броя на посетите-
лите: 6000 международни 
експерта (през 2016 година: 
5000) дойдоха на срещата в 
Карлсруе от 6-ти до 8-ми 
март, за да обсъдят мо-
билността на утрешния ден.

Центърът за търговски 
панаири на Карлсруе стана 
глобално средище за сектора 
като стана домакин на лиде-
рите в мисленето от около 
60 нации. Общо взето, 1 от 

Световната среща за интелигент
ен 

Световната среща за интелигент
ен 

транспорт привлeвлече над 6000 
транспорт привлeвлече над 6000 

експерта по мобилност в Карлср
уе

експерта по мобилност в Карлср
уе

IT-TRANSIT-TRANS - Световната  - Световната 
среща за интелигентен среща за интелигентен 
транспорт транспорт 
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всеки 7 посетителя беше до-
шъл от страна извън Европа. 
Бяха представени всички 
континенти, като особено 
забележимо беше нараснало-
то присъствие на посетите-
ли от Близкия Изток, Африка 
и Австралия. 

ПОЛОВИНАТА ОТ 
ПОСЕТИТЕЛИТЕ ОТ ЧУЖБИНА 

Общо 260 изложителя 
(през 2016 година: 210) пред-
ставиха дигитални решения 
за бъдещия обществен 
транспорт на площ от около 
15000 квадратни метра. Ос-
вен големия брой европейски 
изложители, на IT-TRANS мо-
жеха да се видят изложители 
и от Канада, Китай, Индия, 
Израел, Япония, Малайзия, Ру-
сия, Тайван и САЩ. 

Това означава, че относи-
телният дял на изложите-
лите, които не са от Герма-
ния, за пореден път се е уве-
личило значително и в мо-
мента представлява около 
половината от общата ци-
фра.

Един от изложителите 
беше компанията Volocopter 
GmbH от Брухзал. Както съ-
общи съдружникът в компа-
нията Стефан Клоке: „С на-
шето автономно въздушно 
такси, ние целим да въведем 
три-измерна мобилност в 
големите градове на света. 
Като компания от Техноло-
гичния регион на Карлсруе, за 
нас беше голямо удоволст-
вие да се  срещнем по време 
на IT-TRANS с посетители 
от голям брой мега-градове.“

IT-TRANS Е С ПОГЛЕД, 
НАСОЧЕН НАГОРЕ

Една област са специален 
фокус по време на тазгодиш-
ното издание на IT-TRANS 
бяха автономните мобилни 
решения. Освен Фолокопте-
ра, голямо внимание привлече 
един самодвижещ се автобус. 
Моделът Trapizio, който 
беше представен от изложи-
теля AMoTech (компания, 
която е част от Trapeze 
Switzerland) превозваше посе-
тителите на изложението 
по демонстрационен марш-
рут от входа до залата за из-
ложения. 

По време на IT-TRANS вни-
манието на участниците 
беше привлечено и от пилот-
ната фаза на услугата за спо-
деляне на пътувания на поис-



Форум

47бр. 3 (135), март, 2018 Автобуси&микробуси 

кване, която е съвместна 
разработка на moovel Group 
и Транспортната мрежа на 
Карлсруе (KVV). 

Посетители и местни жи-
тели на Карлсруе поръчваха 
своите пътувания чрез при-
ложението KVV.mobil, след 
което един ван ги вземаше 
от техните местоположе-
ния и ги докарваше до някоя 
от 100-те обслужвани спирки 
в града – без твърдо фикси-
ран график. Даниела Герд том 
Маркотен, главен изпълни-
телен директор на moovel 
Group, каза: „Ние сме много 
благодарни на организатори-
те на IT-TRANS за много 
успешното изложение и за-
това, че ни дадоха 
възможността да предста-
вим пред техните посети-
тели нашата услуга за споде-
ляне на пътувания на поиск-
ване „moovel“. Новата мо-

билна услуга е основана на 
платформата „moovel на 
поискване“, която използва 
интелигентно „маршрути-

ране“ и „обединяване“ за 
разполагането с максимална 
ефикасност на гъвкав и 
ориентиран към нуждите ав-

FIERA 
DI RIMINI

24-26
OTTOBRE
OCTOBER 

2018

www.internationalbusexpo.it

ORGANIZZATO DA / ORGANIZED BY

SAVE 

THE 

DATE

TUTTO IL MONDO DELL’AUTOBUS 
E DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

THE WHOLE WORLD OF COACH, BUS 
AND LOCAL TRANSPORT

IBE è l'unico marketplace del settore autobus in Italia. I numeri 
del successo di IBE: oltre 6.800 operatori professionali, 500 
test drive, 20.000 mq di superfi cie espositiva e 100 imprese, 
rappresentative di tutta la fi liera nazionale ed internazionale 
della bus travel industry, dai costruttori alla componentistica, 
fi no all’accessoristica. 

IBE is the only marketplace of the bus sector in Italy. IBE’s 
success in numbers: more than 6,800 professional operators, 
500 test drives, 20,000 m² of expo space and 100 companies, 
representing the entire national and international supply chain of 
the bus travel industry, from manufacturers to components and 
accessories. 
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томобилен парк. Маршрути-
те постоянно се преизчисля-
ват и актуализират, като за 
целта се ползват данните в 
реално време от актуализа-
циите за трафика и мрежа-
та за обществен транс-
порт“. 

Направената анкета по-
каза, че 78,2 процента от из-
ложителите желаят да 
участват и в следващото 
издание на IT-TRANS. Това 
важи и за швейцарската 
компания InnoTix, който 
през тази година участва за 
първи път в изложението. 
Собственикът и управля-
ващ директор Лукас Халде-
ман каза: „IT-TRANS преми-
на много добре и надмина на-
шите очаквания. Дори ако 
само половината от уста-
новените тук контакти до-
ведат  до реални проекти, 
аз се затруднявам да кажа 
как ще успеем да се справим 

с това огромно търсене. 
Вече си ангажирахме щанд за 
2020 година.“ Към края на из-
ложението, над половината 
от изложбената площ за 
тази година вече беше  ре-
зервирана от изложители за 
2020 година. 

КОНФЕРЕНЦИЯ С 
МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАТИ ЕКСПЕРТИ 

Общо 195 говорителя спо-
делиха около 47 часа от кон-
центрирани, оживено об-
съждани приложни знания. 
Нарастващата актуалност 
на представяните теми до-
веде и до забележимо на-
растване в броя на участни-
ците: 580 участника (през 
2016 година: 488) от 47 раз-
лични страни дойдоха да на-
учат повече за кибер-сигур-
ността, издаването на би-
лети и плащанията, авто-

номните превозни сред-
ства, и мобилността-ка-
то-услуга. Програмата на 
конференцията беше допъл-
нена от форуми за актуал-
ното състояние на пазара, 
провеждани от изложители-
те. 

IT-TRANS беше място и 
на многобройни паралелни 
събития. Делегации с високо 
поставени представители 
на правителства и общини 
от Европейския съюз (ЕС) се 
събраха тук, за да обсъдят 
бъдещето на градската мо-
билност.

Освен всичко друго, изло-
жението IT-TRANS беше из-
ползвано за конструктивни 
съвместни обсъждания и от 
различни асоциации и ин-
ституции. Така например, 
мрежата „Жените в мобил-
ността“ проведе среща за 
втори път по време на IT-
TRANS. 
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Повече информация на 02 9809161, 0878 575200Повече информация на 02 9809161, 0878 575200

Автомобилно изложение Автомобилно изложение 
в Лас Вегасв Лас Вегас

28.10.2018 – 03.11.2018
 най-голямото изложение включва-

що резервни части, приспособления, 
химикали, гуми, джанти, автомобилни 
продукти, масла, диагностични уреди, 
резервни части, специализирани инс-
трументи, сервизно оборудване, 
сервизни услуги и след продажбено 
обслужване; 

 аксесоари и специална автомо-
билна екипировка и приспособления, 
екипировки за рали и състезания, ту-
нинговане, офроуд, последен модел съо-
ръжения за сигурност;



PY - 2015PY - 2015

Пилот България
бул. Цар Борис III Обединител №37 бл.88 обл.ПЛОВДИВ (Международен панаир)

Phone: 032/203021  Mobile: +359 876203694 , +359 876203695

Pilot Bulgaria
 Address: Bul. Tsar Boris III Obedinitel №37 ap.88 PLOVDİV (International Fair)

Phone: 032/ 203021 Mobile: +359 876203694 , +359 876203695

Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.
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Печатен орган на Българска Федерация пътнически транспорт
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КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДСКАТА МОБИЛНОСТ 
АВТОСАЛОНЪТ В ЖЕНЕВА С ФОКУС ВЪРХУ ЕЛЕКРОМОБИЛНОСТТА И БЪДЕЩЕТО

ПЪРВО ИЗДАНИЕ В ИЗМИР НА BUSWORLD TURKEY
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Предимствата при покупкаПредимствата при покупка
на автобус от на автобус от Vega TourVega Tour
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