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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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ТАКА БЪРЗО, ЛЕСНО И ДОСТЪПНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ 
С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 
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Национално сдружение на автобусните 
превозвачи в България, Браншови съюз за 
стопанска инициатива в транспорта, 

Национален съюз на превозвачите, Корпорация 
на автомобилните превозвачи в България и 
браншови организации в пътническия транс-
порт, подкрепени от национално представи-
телните организации на работодателите 
АИКБ, БСК и БТПП категорично се обединя-
ват против Законопроекта за Българската 
автомобилна камара.

В случай, че законопроектът не бъде отте-
глен, браншът на автобусните превозвачи обявя-
ва, че на 14 юни 2018 г. ще предприеме предупре-
дителни стачни действия, които ще се изразя-

ват в преустановяване превоза на пътници в 
цялата страна за 2 часа. На 25 юни 2018 г. ще се 
премине към ефективни стачни действия до 
разрешаването на казуса.

На 18.05.2018 г. в Народното събрание е внесен 
за разглеждане Законопроект за Българската ав-
томобилна камара. От мотивите, изложени към 
законопроекта, не става ясно какво е правното 
основание, въз основа на което вносителите на 
законопроекта са предприели съответните 
действия и са взели решение, че национален ком-
петентен орган по прилагането на Регламент /
ЕО/ 1071/2009 г. на Европейския парламент и на 
Съвета следва да бъде Българската автомобилна 
камара. Към настоящия момент национален ком-
петентен орган по смисъла на този Регламент е 

Браншът срещу Законопроекта за Браншът срещу Законопроекта за 
Българската автомобилна камараБългарската автомобилна камара
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ИА "Автомобилна администрация", респективно 
Министерство на транспорта.

Незаконосъобразно е функции и дейности на 
ИА „Автомобилна администрация" да бъдат из-
земвани и поверявани на Автомобилна камара, 
състояща се от преки конкуренти в сектора на 
обществен превоз на пътници. Още повече, че по 
смисъла на чл.10 от Регламент/ЕО/ 1071/2009, 
функциите на компетентен орган се осъществя-
ват от държавни органи. Такава е и практиката 

в държавите-членки на ЕС, видно от приложена 
към настоящото становище справка.

В мотивите си, вносителите на законопроек-
та, изтъкват доводи за неефективност в 
действията на Министерство на транспорта, 
информационните технолигии и съобщенията, 
при осъществяване на възложените на ИА "Ав-
томобилна администрация" дейности. Те предла-
гат закон, с който да се узакони явен конфликт 
на интереси, чрез създаването на Автомобилна 
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камара, която ще бъде сдружение от преки 
бизнес конкуренти, осъществяващи дей-
ност в бранша. По този начин се предоставя 
право да се упражняват публични функции 
от лица, които имат безспорен частен ин-
терес при осъществяването им, в грубо на-
рушение на Закона за предотвратявене и 
установявяване на конфликт на интереси. 
Очаква се браншът сам да решава кой да бъ-
де лицензиран и кой не, както и да осъщест-
вява контрол, защото очевидно според зако-
нодателя в ИА „Автомобилна администра-
ция" са на лице „съмнителни практики". В 
същото време така предложения законопро-
ект по никакъв начин не гарантира ясни ус-
ловия за независимост и безпристрастност 
при правилата за допускане на нови учас-
тници на пазара, както и за защита на ин-
тересите на тези, които вече упражняват 
професията „автомобилен превозвач", осо-
бено с оглед факта, че същият допуска въз-
можността конкурент в бизнеса да бъде 
компетентния орган по прилагането на 
този закон. Държавата абдикира окончател-
но от грижата за развитието, защитата и 
контрола върху автотранспортния сектор.

Категорична е позицията и срещу създа-
ването на една Автомобилна камара, в коя-
то да членуват превозвачите, извършващи 
обществен превоз на пътници и превозвачи-
те, извършващи обществен превоз на това-
ри.

Необходими са самостоятелни структу-
ри, каквито насоки дава и Европейското за-
конодателство, отразени в Регламент/ЕО/ 
№ 1071/2009, Регламент/ЕО/ № 1072/2009 и 
Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Европейския 
парламент и на Съвета от 21 октомври 
2009 г.,относно общите правила за достъп 
до пазара на международни автомобилни 
превози. Проблемите на бранша на автобус-
ните превозвачи са коренно различни от 
тези на товарните превози. Необходимост-
та от законодателни промени е различна за 
всеки един от браншовете.

В последните 8 години липсата на адек-
ватни законодателни промени доведе до 
фалита на 2/3 от пътническите транс-
портни фирми и остави повече от 60 бъл-
гарски общини без транспорт. Исканията 
на 10 браншови организации, подкрепени от 
национално представителните организации 
на работодателите АИКБ, БСК и БТПП са 
изпратени на министър-председателя г-н 
Бойко Борисов, председателя на НС г-жа 
Цвета Караянчева, председателя на комиси-
ята по транспорт към НС г-н Халил Лети-
фов, председателите на парламентарни 
групи в НС и министъра на транспорта г-н 
Ивайло Московски.
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До Министър-председателя на Р България г-н Бойко Борисов
До Министъра на транспорта, информационните технологии 

и съобщенията г-н Ивайло Московски
До Председателя на 44-то Народно събрание г-жа Цвета Караянчева

До Председателя на Комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщенията г-н Халил Летифов

До Председателя на ПГ на ГЕРБ г-н Цветан Цветанов
До Председателя на ПГ на БСП за България г-жа Корнелия Нинова

До Председателя на ПГ на ОП г-н Волен Сидеров
До Председателя на ПГ на ДПС г-н Мустафа Карадайъ

До Председателя на ПГ на ВОЛЯ г-жа Гергана Стефанова

Уважаеми господин Борисов,
Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаеми господин Московски,
Уважаеми господин Летифов,

Уважаеми дами и господа Народни представители,

На 18.05.2018г, за пореден път в Народното събрание на Р България е внесен за раз-
глеждане Законопроект за Българската автомобилна камара. От мотивите, изложе-
ни към Законопроекта не става ясно какво е правното основание, въз основа на което 
народните представители-вносители на законопроекта са предприели съответни-
те действия и са взели решение, че национален компетентен орган по прилагането 
на Регламент /ЕО/ 1071/2009г. на Европейския парламент и на Съвета следва да бъде 
Българската автомобилна камара. Прилагането на Регламент /ЕО/ 1071/2009г. на Ев-
ропейския парламент и на Съвета не изисква създаването на автомобилна камара. 
Функциите на национален компетентен орган по смисъла на чл.10 от Регламента се 
осъществяват в държавите членки на ЕС от държавни органи. Към настоящият мо-
мент националният компетентен орган по смисъла на този Регламент е ИА”АА”, рес-
пективно МТИТС. В мотивите си, вносителите на законопроекта ясно изтъкват 
доводи за неефективност в действията на посочените администрации, като твър-
дят, че са налице и „съмнителни практики” при осъществяване на възложените на 
ИА”АА” дейности. Притеснителен е факта, че представителите на властта и ос-
новно представители на управляващата партия изразяват съмнение относно съмни-
телни и корупционни практики в собствените си администрации. В същото време 
така предложения Законопроект по никакъв начин не гарантира ясни условия за неза-
висимост и безпристрастност при правилата за допускане на нови участници на па-
зара, както и за защита на интересите на тези, които вече упражняват професията 
„автомобилен превозвач”, особено с оглед факта, че същият допуска възможността 
конкурент в бизнеса , да бъде компетентния орган по право прилагането на този за-
кон . След като вносителите на закона, в качеството им на народни представители 
твърдят, че са налице „съмнителни практики” в една държавна институция, която 
е под пряк контрол на Министъра на транспорта, как те чрез създаването на Авто-
мобилна камара, при която неминуемо, след като камарата ще бъде сдружение на кон-
куренти и ще има потенциален конфликт на интереси от страна на членовете на 
комисии, преценяващи дали са налице условията за предоставяне на лиценз на канди-
датите, ще предотвратят така наречените „съмнителни практики”? По какъв на-

Против Законопроект за Против Законопроект за 
Българската автомобилна камараБългарската автомобилна камара



Какво ново у нас

7бр. 6 (138), юни, 2018 Автобуси&микробуси 

чин чрез създаването на тази камара ще се гарантира сигурност и прозрачност при 
една съсловна организация, след като се твърди, че държавата не е в състояние да 
контролира собствените си подразделения и администрации? Възможностите за 
контрол от страна на държавата върху законосъобразното функциониране на органи-
зации, които осъществяват държавни функции са твърде ограничени, тъй като по-
ради своеобразната им автономност се счита, че те функционират в рамките на 
закона, уставите си и доброволно взетите от общите събрания решения. В така 
предложеният законопроект, поради характера на задължителното членство и за-
плахата от отнемане на лиценз, нарастват възможностите за натиск върху члено-
вете в процеса на приемане на решения. Още повече, че така предложения закон не 
предвижда възможност за свикване на общо събрание по искане на определена част 
от членовете и при предложен от тях дневен ред. Това навежда на извода, че се съз-
дават условия за несменяемост на управителните органи и установяване на правила 
в интерес на определени транспортни компании, стремящи се към завземане на па-
зарния сектор в страната. Така ще бъдат създадени и условия за растяща корупция. 
Освен това, по никакъв начин не може да се гарантира, че чрез устава, етичния ко-
декс и други вътрешни документи няма да се въведат изисквания, несъдържащи се в 
закона, които да ограничават възможностите за упражняване на професията и не 
съответстват на правилата на конкуренцията. Законопроектът не съдържа законо-
ви гаранции, които да не допускат посочените пороци, което от своя страна ще до-
веде както до деформиране на пазарните механизми и накърняване на конкуренция-
та, така и до корупционни практики. В своите мотиви вносителите на Законопро-
екта твърдят, че „България не изпълнява..” изискването на ЕС относно поддържане-
то на национален електронен регистър на автомобилния превозвач с нормативно 
определено минимално съдържание на информация за превозвачите. Тези твърдения 
или не кореспондират с фактическата обстановка или са неверни. В свое писмо изх.№ 
23-01-56/06.12.2017г. министър Московски твърди, че „националното ни законодател-
ство  е изцяло хармонизирано с разпоредбите на Регламент /ЕО/1071/2009 и изис-
кването за водене на регистър кореспондира с разпоредбите на същия регламент.” 
Остава въпроса кое твърдение е вярно? Остава също и въпросът: Какво ще се случи с 
ИА”АА” след като нейните функции се вменят на Българска автомобилна камара? Ще 
бъде ли закрита тази институция?

Освен изложените аргументи относно незаконосъобразността и порочността на 
така предложения Законопроект следва за пореден път да заявим нашата категорич-
на позиция срещу създаването на една Автомобилна камара, в която да членуват пре-
возвачите извършващи обществен превоз на пътници и превозвачите извършващи 
обществен превоз на товари. Въпреки, че на всички проведени до сега срещи с вноси-
телите на Законопроекта сме заявявали категоричната си позиция, че е необходимо 
изготвянето и разглеждането на Закон за бранша / ако такъв Закон е допустим от 
правна гледна точка/, с който да се предвиди създаване на две Камари: Камара на ав-
томобилните превозвачи на товари и Камара на автомобилните превозвачи на път-
ници, каквито насоки дава и Европейското законодателство, отразени в Регламент /
ЕО/ № 1071/2009, Регламент /ЕО/ № 1072/2009 и Регламент /ЕО/ 1073/2009 на Евро-
пейския парламент и на съвета от 21 октомври 2009г., относно общите правила за 
достъп до пазара на международни автомобилни превози.

За пореден път вносителите на така предложения законопроект демонстрират 
пълно пренебрежение към автомобилният бранш в България и към изразената от нас 
позиция.

С така предложения законопроект № 854-01-43, внесен от народният представи-
тел Станислав Иванов и група народни представители институциите и народните 
представители са на път да разглеждат, респективно да приемат един изцяло 
лобистки Закон, с неверни и неясни мотиви, с което държавата ще абдикира оконча-
телно от грижата за развитието, защитата и контрола върху автотранспортни-
ят сектор.
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За пореден път ясно заявяваме, че обединение на двата бранша в една Автомобил-
на камара е невъзможно, поради факта, че дейностите ни не само са с различна специ-
фика, но са и несъвместими една с друга. Проблемите пред които са изправени авто-
бусните превозвачи са коренно различни от проблемите в товарните превози. В 
тази връзка и необходимостта от законодателни промени е различна за всеки един 
от браншовете и проблема ни не е свързан с това, че

ИА”АА” издава лицензите ни и осъществява необходимия за целта контрол. 
Проблемите на автобусния бранш са много:

- нерегламентираният превоз на пътници, за който народните представители и 
Министърът на Транспорта вече 8 години отказват да чуят

- тотално обърканата Републиканска транспортна, която води до пълен хаос в об-
служването, за която министър Московски, преди три години обеща, че ако не бъде 
създадена нова транспортна схема в срок от 6 месеца, ще подаде оставката си.

- обществените поръчки, които противоречат на Регламент 1370 ЕО
- категоричният и по никакъв начин несанкциониран отказ на почти всички кме-

тове на Общини в България да изпълняват разпоредбите на Закона за автомобилни-
те превози.

- нищожните субсидии и компенсации предвидени в ДБ, на фона на необходимите 
и в пълно противоречие с Регламент 1370.

- липсата на каквото и да е грантово финансиране за бранша и редица други, които 
сме заявявали многократно пред всички институции, като нито един не беше решен. 
Това доведе до фалит на две трети от пътническите транспортни фирми и остави 
повече от 60 Общини без транспорт.

Функцията на една съсловна организация следва да се изразява в това да бъде парт-
ньор на правителството, а не негов инструмент за провеждане на държавна полити-
ка. За да има ефективност в бранша е необходимо партньорство и независимост, а 
не обвързаност и контрол. Създаването на такава организация със закон възпрепят-
ства възможността тя да бъде определена като работодателска и да бъде страна в 
социалния диалог.

Уважаеми господин Борисов,
Уважаема госпожо Караянчева,
Уважаеми господин Московски,
Уважаеми господин Летифов,
Уважаеми дами и господа Народни представители,
Предвид изложеното, оставаме на категоричната си и принципна позиция за неза-

бавно изтегляне на Проекта за Закон за Българска автомобилна камара и не разглеж-
дането на същият от Транспортната комисия към НС.

В случай, че Законопроекта не бъде оттеглен, Ви уведомяваме,че на 14 юни 2018г. 
ще предприемем предупредителни стачни действия, като автобусните превозвачи 

ще преустановят превоза на пътници в цялата страна за някол-
ко часа. На 25 юни 2018г. ще преминем към ефективни стачни 
действия до разрешаването на казуса.

Считаме, че политическите партии следва да оставят бран-
шът сам да определи начина и формата на своето обединение, 
като до 15 юли 2018г. ще уведомим обществото за нашето виж-
дане за решаване на казуса. 

Адрес за кореспонденция: гр.София, бул. Мария Луиза 100 , Цен-
трална автогара, ет. 4, офис 7 - Симеон Милушев, телефон за 
контакт: 0898 61 78 97
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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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Автобусните превозвачи 
ще спрат работата си 
за един час и половина в 

14.00 ч. на 14 юни в знак на 
протест срещу Законопроекта 
за Българска автомобилна ка-
мара, заяви Магдалена Милте-
нова, председател на Браншо-
вия съюз за стопанска инициа-
тива в транспорта по време 
на пресконференция на пред-
ставители на автобусния 
бранш.

В протестните действия се 
включват Националното сдру-

жение на автобусните превозва-
чи в България (НСАПБ), Браншо-
вият съюз за стопанска инициа-
тива в транспорта (БССИТ), 
Националният съюз на превозва-
чите (НСП) и Корпорацията на 
автомобилните превозвачи в 
България (КАПБ), които покри-
ват почти 100% от пътнически-
те превози в страната.

Позицията на браншовите 
организации е подкрепена и от 
три работодателски организа-
ции Асоциация на индустриал-
ния капитал в България (АИКБ), 
Българска стопанска камара 

(БСК) и Българска търговско-про-
мишлена палата (БТПП).

Очаква се да спрат около 2000 
автобуса в цяла България, като 
това ще бъде само предупреди-
телен протест. Ако законопро-
ектът, който превозвачите оп-
ределиха като скандален, поро-
чен и лобистки, не бъде отте-
глен, по-сериозни действия се 
планират от 25 юни.

Госпожа  Милтенова заяви, че 
проектът предвижда задължи-
телно членство, но без членове-
те да имат право на глас и пред-
ставителност.

Предстоящи протестни Предстоящи протестни 
действия на автобусните действия на автобусните 
превозвачипревозвачи
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„Вносителят заблуждава об-
щественото мнение с твърде-
ние, че държавата иска да обеди-
ни бранша. Такова обединение на-
сила никой не си е позволявал до-
сега. Задължителното членство 
нарушава нашето право да се 
сдружаваме“, каза тя.

И още. В сутрешния блок на 
Националната телевизия се про-
веде разгорещен дебат между 
г-жа Милтенова и г-н Мирослав 
Столарски от КРИБ.

Направено бе уточнение, че 
вносители на проектозакона са – 
представители на бранша, сдру-
жението БАСАТ, сдружението на 
международните  превозвачи и 
КРИБ  в частност. Запазено  е  
името на Българска автомобилна 
камара в Търговския регистър на 
името на г-н Столарски. 

Идеята е преди да се създаде 
тази закон , да се създаде камара-
та, която да защитава интере-
сите на българските превозвачи.
Ние от КРИБ помагахме в изгот-
вянето на този закон – обясни  
г-н Столарски. 

Г-жа Милтенова обясни изло-
жи опасенията си относно зако-
нопроекта - „Създаваме една хи-
бридна структура, между дър-
жавна администрация и между 
частна администрация. Т.е ми-
нистърът на транспорта ще 
бъде председател на Контрол-
ния съвет, който забележете на 
фона на 17 хил. фирми ще бъде от 
4 човека. Ще се председателства 
от министърът  на транспор-
та, но той няма да има решаващ 
глас, а съвещателен глас. Общо-
то събрание  е това, което 
трябва да избере Управителен 
съвет  и Контролен Съвет. Само 
че Общото събрание, избирайки 
тези хора няма право да свиква 
извънредно събрание. Извънред-
ното събрание ще се свиква само 
от Управителния или от Кон-
тролния съвет.

И по –нататък - В момента 
проблемът е там, че има едни 16 
хил. фирми, които не членуват 
никъде и се опитваме да вкараме 
в едно русло тези хора със задъл-
жителен закон както едно време 
при комунизма, да ги накараме да 
плащат един членски внос. Умно-
жете сега 16 хил. или 17 хил. фир-

ми по 100 лева членски внос и си 
направете сметката.

Освен това се предвижда 
членството в камарата да е за-
дължително, което също е ос-
порвано от браншовите органи-
зации. Те смятат, че текстове-
те ще доведат до нерегламен-
тирани споразумения между от-
делни фирми. А освен това ще се 
създадат условия за натиск вър-
ху някои от тях.

Според представителите на 
автобусния бранш законопроек-
тът за Българска автомобилна 
камара е "приватизиране на дър-
жавната корупция". Той пред-
вижда тази камара да изземе 
функциите на Изпълнителна 
агенция "Автомобилна админи-
страция" (ДАИ). Съмнителните 
практики, които пораждат ко-
рупция, няма да се прекратят, а 
ще се преместят в една частна 
структура, посочи Магдалена 
Милтенова. По думите й зад 
този закон стои малка група от 
хора.

Законопроектът не може да 
се поправи, а трябва да се отте-
гли, той не е нужен, а вреден, за-
яви Васил Велев от Асоциацията 
на индустриалния капитал в 
България. Членството в Камара-
та ще е задължително и е свър-
зано с такси и членски внос, но 
не дава права на членуващите в 
нея. Веднъж избран Управителни-

ят съвет на Камарата може да 
стане практически несменяем, а 
останалите членове не могат да 
влияят върху неговата работа, 
обясниха от бранша.

Опозицията също изрази от-
ношение във връзка с проектоза-
кона.

Лидерът на социалистите 
обвини правителството в опит 
да унищожи транспортния сек-
тор в името на близки до власт-
та компании. „Управляващите 
ликвидират сектора като го да-
ват в ръцете на хора, които са 
близки до властта“, каза тя.

Нинова проведе среща в пар-
ламента с фирми от сектора. 
„Те не стига, че са притиснати 
от пакета за мобилност 
„Макрон“, но и получават допъл-
нителен удар в България от пра-
вителството и от депутати 
от управляващото мнозин-
ство“, коментира тя.

По нейни думи внесеният За-
кон за автомобилната камара 
принуждава всички превозвачи 
да членуват в нея. „Според нас 
той е лобистки закон, който 
създава едно частно министер-
ство на транспорта. Трябва да 
членуват там, тази камара да 
издава лицензите, а не както до-
сега автомобилната инспекция“, 
посочи тя.

Според нея по този начин 
държавата хем абдикира от ан-
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гажиментите си, хем ги дава в 
ръцете на частно лице, което да 
управлява целия бранш.

БСП настоява ГЕРБ да изтег-
ли този закон. „Защото ни беше 
предоставено едно доказател-
ство, което е изключително 
смущаващо – тази камара още не 
е създадена със закон, но едно 
лице, близко до властта, вече е 
запазило име в Търговския регис-
тър, каза Корнелия Нинова.

По-късно стана ясно, че от 
проектозакона за Автомобилна-
та камара отпада предложение-
то за задължително членство, 
Тава каза председателят на Пар-

ламентарната група на ГЕРБ, 
Цветан Цветанов пред журна-
листи „Намеренията ни са съв-
сем добронамерени“допълни той 
и заяви, че внесеният закон е на 
базата на обсъждания, които са 
проведени в рамките на година. 
Той не даде категоричен отго-
вор дали управляващите са 
склонни да оттеглят изцяло ос-
порвания от бранша и опозиция-
та законопроект.

От ГЕРБ призоваха за диалог 
и заявиха готовност за компро-
миси по законопроекта.

Това е първа стъпка към удов-
летворяване на исканията на 

част от бранша. Цветанов оба-
че допусна, че има неразбиране и 
не видя смисъл от острото про-
тивопоставяне срещу създава-
нето на автомобилната камара.

Депутатът Георги Свиленски 
обвини ГЕРБ в тежък лобизъм в 
полза на две частни фирми, кои-
то стоят зад законовите про-
мени.

„Внасят законопроект, с кой-
то искат да изнесат една голяма 
част от дейността на Минис-
терство на транспорта в част-
на организация. Искат да напра-
вят частно министерство, да 
си назначат частен министър 
на транспорта и сега това нещо 
се опитват да мине през пленар-
на зала. С този закон искат да 
задължат всички 17 хиляди 
транспортни фирми да бъдат 
членове на тази организация, да 
плащат членски внос от 1000 до 
10 000 лева, те да контролират 
кой ще извършва тази дейност, 
на кого ще отнемат лиценза, на 
кого ще дадат лиценз…“

Представители на превозва-
чите се срещнаха в сряда с пар-
ламентарната група на БСП и 
Обединени патриоти. Те искат 
законопроектът да бъде отте-
глен. Предстоят срещи и с други 
парламентарно представени 
партии.
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Уважаеми представи-
тели на средствата за 
масова информация,

Позволете ми от името 
на Национално сдружение 
на автобусните превозвачи 
в България, Браншови съюз 
за стопанска инициатива в 
транспорта,Национално 
сдружение на автобусните 
превозвачи ,Национален 
съюз на превозвачите,Кор-
порация на автомобилните 

превозвачи в България, На-
ционално сдружение на Бъл-
гарските превозвачи, Кама-
ра на автомобилните пре-
возвачи в България,  Съюз на 
организациите в автомо-
билния транспорт, Българ-
ска автотранспортна асо-
циация, Национална транс-
портна камара, Съюз за 
иновации в автомобилните 
превози, Асоциация за безо-
пасност и култура в авто-
мобилните превози и Сдру-

жение на превозвачите за 
подготовка и квалификация 
в автомобилния транс-
порт, да изразя благодар-
ност и уважение към Вас за 
коректното и безпри-
страстно отразяване на 
събитията от изминалите 
седмици, свързани с про-
теста на автобусните 
превозвачи в РБългария. 

За нас е чест, че получи-
хме Вашата професионална 
подкрепа за изразената от 

Ув ж в в в в Б Н в в

ДО СРЕДСТВАТА ЗА ДО СРЕДСТВАТА ЗА 
МАСОВА ИНФОРМАЦИЯМАСОВА ИНФОРМАЦИЯ

Благодарствени писма от Благодарствени писма от 
автобусните превозвачиавтобусните превозвачи
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нас позиция относно Зако-
нопроекта за Българска ав-
томобилна камара. Вашата 
активна ангажираност с 
проблема позволи обще-
ството да бъде своевре-
менно и пълноценно инфор-
мирано за опитите за про-
карване на един лобистки 
по своята същност закон, 
който устройва единстве-
но интересите на частни 
корпоративни структури с 
неясен статут. 

Вследствие на Вашият 
професионализъм ние полу-
чихме огромна обществена 
подкрепа, която е изключи-
телно ценна за нас!

Благодарим!

С уважение,
Магдалена Милтенова
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ДО
Г-н Бойко Борисов, Министър-председател на Р България

Уважаеми господин Борисов,

Позволете ми от името на Национално сдружение на автобусните превозвачи 
в България, Браншови съюз за стопанска инициатива в транспорта, Национално 
сдружение на автобусните превозвачи, Национален съюз на превозвачите, Корпо-
рация на автомобилните превозвачи в България, Национално сдружение на Българ-
ските превозвачи, Камара на автомобилните превозвачи в България, Съюз на ор-
ганизациите в автомобилния транспорт, Българска автотранспортна асоциа-
ция, Национална транспортна камара, Съюз за иновации в автомобилните прево-
зи, Асоциация за безопасност и култура в автомобилните превози и Сдружение 
на превозвачите за подготовка и квалификация в автомобилния транспорт, да 
изразя искренна благодарност и уважение към Вас за достойната и справедлива 
позиция, която изразихте по повод Законопроекта за Българска автомобилна ка-

мара. 
Благодарим за принципното Ви решение 

за оттегляне на спорния законопроект. Вие 
подкрепихте демокрацията, подкрепихте 
и спечелихте сърцата на почтенните хора, 
желаещи да работят честно, справедливо 
и в диалог с държавата, а не в полза на 
частни корпоративни структури с неясен 
статут. Благодарим за професионализма, с 
който се отнесохте към проблема, и за 
това, че защитихте конституционното 
ни право на свободно сдружаване.

С уважение,
Магдалена Милтенова
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TRUCK EXPO за тази година 
е вече в историята. И то 
каква история само! Над 

4000 посетители преминаха 
през откритите изложбени 
площи на летище Лесново, за да  
разгледат най-големите на 
пътя. 

54 фирми-изложители и над 
600 експоната представиха ця-
лата гама индустриални пре-
возни средства, продукти и ус-

луги в сектора на тежкия авто-
мобилен транспорт. „И въпре-
ки, че обсъжданите мерки по 
пакет Мобилност 1 създават 
напрежение в средите на меж-
дународните превозвачи, и 
тази година TRUCK EXPO при-
влече много специализирани по-
сетители, като бяха сключени 
и не малко сделки”, отбеляза 
председателят на секция „То-
варни автомобили“ и член на 
УС на Асоциацията на автомо-

TRUCK EXPO 2018 -TRUCK EXPO 2018 -

страхотната история за страхотната история за 
мощта и силата на мощта и силата на 
най-големите на пътянай-големите на пътя
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билните производители Георги 
Загоров. 

Възможността да тестват 
експонатите и да придобият 
преки впечатления за качест-
вата им, помогнаха на транс-
портните компании да напра-
вят правилен избор за следва-
щата си покупка. А тази годи-
на конкуренцията за внимание-
то на публиката беше изклю-
чително оспорвана. DAF отбе-
ляза 90-годишнината от създа-
ването си и се похвали на изло-
жението с два от моделите си 
– XF и CF, които станаха „Ка-
мион на 2018-та година“. Юби-
лей отбеляза и RENAULT 
TRUCKS, като показа за първи 
път лимитираната си серия 
влекачи от Гама Т за превоз на 
дълги разстояния, създадена по 
случай 10-годишнината на мар-
ката в България. 

SCANIA посрещаше посети-
телите с флагмана си S650, с из-

цяло новия V8 двигател и не 
пропусна да впечатли профе-
сионалистите с камиона си 
R450, спечелил най-престижния 
1000-точков сравнителен 
тест в Германия. MAN пък де-
монстрира транспортна ефек-
тивност и комфорт с новия 
TGX Efficient line3, Moдел от 
2018г., с множество иновации и 
подобрения, които му позволя-
ват да покрие екологичния 
стандарт EURO 6 и да намали 
разхода на гориво с 2 л./100 км.

Нестандартна демонстра-
ция на удобствата в кабината 
на камионите Volvo FH Reloaded  
и Volvo FH16 направи легендата 
на българския волейбол Евгени 
Иванов – Пушката по време на  
изложението в Лесново. Със 
своя ръст от 210 см той дока-
за, че високата кабина 
Globetrotter XL дава достатъч-
но пространство за движение 
дори и при изправен стоеж. 

На щанда на Mercedes-Benz 
и на пистата за тест драйв 
вниманието привличаха влека-
чите Actros Fuel Duel, а преми-
ерно марката представи тре-
тото поколение Sprinter – ван с 
ненадминато ниво на свърза-
ност и несравнимо разнообра-
зие от варианти (1700). Мо-
то-Пфое показа новия Ford 
Tourneo Custom – модел 2018 и 
множеството 

вградени технологии в по-
мощ на шофьора - система за 
алармиране при наличие на ав-
томобил в мъртвата точка; 
интелигентен ограничител на 
скоростта; система за засича-
не на движение, ако се движите 
на заден ход и адаптивен круиз 
контрол, който освен скорост, 
поддържа и дистанциия с пред-
ния автомобил. 

Peugeot се включи в техно-
логичната надпревара с новия 
Boxer и неговите аудиосистеми 
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с функцията свободни ръце с 
Bluetooth и USB вход, както и с 
5-инчов сензорен дисплей - све-
товна премиера в сегмента. 
Сред най-коментираните на 
изложението се оказа лекото-
варната гама на Piaggio 
Commercial Vehicles – с мане-
врения и компактен Piaggio 
Porter и очарователния трико-
лесен Piaggio Ape („пчела“ на 
италиански).

На TRUCK EXPO 2018 видя-
хме още Mitsubishi L200 с дока-
заната в рали Дакар система за 
постоянно задвижване на че-
тирите колела (4WD), ISUZU 
D-Max - избран за Многофунк-
ционален автомобил на 2018 г. и 
Volkswagen Crafter - Междуна-
роден ван на 2017 година. Ford 
показа Ranger - единственият 
пикап в света с 5 звезди на 
EuroNCAP и Custom – също с 5 

звезди за сигурност на 
EuroNCAP. 

Редом до камионите, на ле-
тище Лесново тази година 
бяха изложени и автобусите на 
ISUZU, OTOKAR и SCANIA, как-
то и най-новите модели при-
качна техника. Освен тради-
ционните представители на 
производители като Schmitz 
Cargobull, Krone, Koegel, Meiller 
и Wielton, за първи път на 
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TRUCK EXPO 2018 присъства 
австрийската марка бордови 
полуремаркета BERGER и 
френските хладилни полуре-
маркета CHEREAU. Вносите-
лите на хладилните агрегати 
Carrier и ThermoKing, както и 
на силовите агрегати, шасита 
и кормилни уредби ZF, също 
бяха представени на най-голя-
мото специализирано изложе-
ние в сектора. Там бяха и ком-
пании за масла, резервни час-
ти, аксесоари и консумативи, 
сервизно оборудване, вериги 
бензиностанции, финансови и 
застрахователни продукти и 
услуги - всичко, от което ин-
дустрията има нужда, бе съ-
брано на едно място.

Но тази година организато-
рите от Асоциацията на ав-
томобилните производители 
бяха помислили и за всички 
малки и големи фенове на теж-
ките машини. Потокът желае-
щи да тестват новите моде-
ли в тест драйва за професио-
налисти не спираше и в трите 
дни на изложението. Приятни-
те мигове продължаваха в ке-
търинг зоната, докато деца се 
забавляваха в света на пътни-
те знаци в специално организи-
рания детски кът на ТОТАЛ. 

За да помогнат в избора на 
печелившите, именно там се 
състоя тегленето на томбо-
лата на TRUCK EXPO 2018. 
Общо 8 момичета и момчета 
се включиха в тегленето на 
наградите, под зоркия поглед 
на комисия, в състав: Георги 
Загоров – представител на 
ААП, Мартин Градев – пред-
ставител на летище Лесново 
и Таня Иванова, избрана на слу-
чаен принцип сред посетите-
лите на изложението. А награ-
дите на TRUCK EXPO 2018 - от 

мултитулчета, през бранди-
рани якета и авто аксесоари, 
до  ваучери за гориво на стой-
ност 100 лв. – тръгнаха към 
късметлии от София, Божури-
ще, Елин Пелин, Дупница, Бла-
гоевград, Варна, Стара Загора, 
Плевен, Габрово, Хасково, Па-
зарджик, Велико Търново, Нови 
Искър, Правец , Радомир, Па-
вликени, Йоаким Груево, Бур-
гас, Байлово, Враца, Сливен, Ло-
веч, Симитли и много други 
градове и села в цялата стра-
на. 
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В България ще се проведе първотоВ България ще се проведе първото  
ELECTRO MOBILITY EXPO 2018 ELECTRO MOBILITY EXPO 2018 

През септември в София ще се проведе първо-
то международно специализирано изложение 
ELECTRO MOBILITY EXPO 2018. Под над-

слов „Предизвикай бъдещето!“ експозицията ще 
представи концепциите за нова мобилност и дос-
тиженията на автомобилните производители в 
разработването и налагането на автомобили с ал-
тернативно задвижване, тягови батерии, реше-
ния за зареждане, развитие на зарядна инфраструк-
тура и други компоненти, които оформят транс-
порта на бъдещето. Изложението ще се състои 
на 11-12 септември 2018 г. зала 4 на Интер Екс-
по Център, под патронажа на министъра на 
околната среда и водите Нено Димов. 

Мотото „Предизвикай бъдещето“ е както по-
желание, така и обещание. Новата платформа ще 
бъде двигател на диалога и иновациите, които об-
хващат глобалните перспективни за развитието 
на автомобилната индустрия и бъдещето на мо-
билността. Водещи производители и експерти ще 

През септември в София ще През септември в София ще 
видим цялата гама от иновации видим цялата гама от иновации 
в сектора на автомобилите и в сектора на автомобилите и 
новите концепции за мобилност новите концепции за мобилност 

обменят идеи и информация, ще представят и ще 
разработват съвместно устойчиви концепции за 
интегриране на умните технологии и възобновя-
емите енергийни източници в областите транс-
порт, логистика, инфраструктура, промишлено 
производство, чист въздух, умни мрежи, умни гра-
дове. Със свои разработки на изложението ще при-
състват също институти за научна и развойна 
дейност, университети, специализирани училища 
по транспорт, иноватори, участници в национал-
ни и европейски изследователски програми в сек-
тора. „Естествено очите ни са вперени в автомо-
билите с електрическо задвижване, природен газ, 
водородните клетки, хибридните двигатели. Но 
тази индустрия ще повлияе върху развитието на 
иновационния процес, върху трансформацията на 
транспорта, устойчивото екологосъобразно енер-
госнабдяване и опазването на околната среда. Всич-
ко това е част от индустрията на бъдещето, чи-
ято трансформация вече започна“, каза Димитри-
на Христева, ръководител на проекта.

ELECTRO MOBILITY EXPO 2018 включва 
2-дневна специализирана изложба, еднодневна 
интегрирана конферентна сесия, тест драйв и 
демонстрации. „Този формат ще ни позволи да 
привлечем максимално широка обща и специализи-
рана аудитория от потребители на чисти и мо-
дерни автомобили и транспортни услуги“, подчер-
тават още организаторите.   
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Show Partner

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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Повече информация на 02 9809161, 0878 575200

Автомобилно изложение Автомобилно изложение 
в Лас Вегасв Лас Вегас

30.10.2018 – 02.11.2018
 най-голямото изложение включ-

ващо резервни части, приспособления, 
химикали, гуми, джанти, автомобил-
ни продукти, масла, диагностични 
уреди, резервни части, специализира-
ни инструменти, сервизно оборудва-
не, 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;
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O C T O B E R  3 0 – N O V E M B E R  2 ,  2 0 1 8  •  L A S  V E G A S ,  N E V A D A

SUCCESS STARTS HERE
Stay ahead of the curve by seeing it first at the SEMA Show. 
The latest products, brands, trends, innovations and influences 
will keep you in the know and miles ahead of the competition.

R E G I S T E R  F O R  S U C C E S S  AT  S E M A S H O W. C O M
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Спасовден се отбеляз-
ва винаги в четвър-
тък, четиридесет 

дни след Великден. Според 
християнските вярвания 
след възкресението си 
Исус Христос останал на 
Земята, за да проповядва 
своето учение и да бесед-
ва с учениците си, като 
се движел между тях 
като богочовек. На 40-ия 
ден в подножието на Еле-
онската планина до Еру-
салим се въздигнал в не-
бесата.

ДЕНЯ НА ШОФЬОРА ДЕНЯ НА ШОФЬОРА 

РОЖЕН ЕКСПЕС ПРАЗНУВА РОЖЕН ЕКСПЕС ПРАЗНУВА 
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ДЕНЯ НА ШОФЬОРА 
С Христовото възнесе-

ние завършва и актът на 
човешкото спасение и за-
това денят се нарича Спа-
совден. В народния кален-
дар седемте четвъртъци 
след Великден се почитат 
против градушка, а по-
следният от тях – Спа-
совден, е свързан с култа 
към мъртвите. Според по-
верието на този ден се 
прибират душите на 
всички покойници, които 
са на свобода от Велики 
четвъртък. 

Освен това денят е оп-
ределен и за празник на 
шофьорите. Тази година 
Спасовден – денят на шо-
фьора беше почетен от 
Рожен експрес в Смолян с 
много веселие и повишено 
настроение.
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Волво Груп БългарияВолво Груп България  
изгражда собствен изгражда собствен 
сервизен център в Пловдивсервизен център в Пловдив
С инвестиция от 3 млн. 

лева Волво Груп България 
започва изграждането на 

собствен сервизен център до 
Пловдив. Базата ще се прости-
ра на терен от 23 декара в не-
посредствена близост до АМ 
Тракия (между 119 и 121 км, до 
село Бенковски, община Мари-
ца). 

В центъра ще се извършва об-

служване, сервизиране и продаж-
ба на пълната гама товарни ав-
томобили от марките Volvo и 
Renault. Сервизът ще разполага с 
модерно оборудване по утвърде-
ните глобални стандарти на 
компанията. В него ще има три 
проходни канала и три диагнос-
тични стенда. Капацитетът на 
обслужване ще бъде 4560 камиона 
годишно, като ще може да се ра-
боти по 9 камиона едновременно. 

Ще разполага с екип от 15 спе-
циалисти и мобилна група. Скла-
довата база ще разполага с голе-
ми наличности на резервни час-
ти и ще осигурява доставка в 
рамките на 24 часа. 

„Целият процес - от избора на 
локацията, през проектирането 
и осигуряването на оборудване 
по световните стандарти, до 
интензивните срокове за изпъл-
нение е с цел да осигурим още 

През есента компанията прави През есента компанията прави 
още една стъпка в развитието на още една стъпка в развитието на 
мрежата си у нас с откриване на мрежата си у нас с откриване на 
сервизна база във Велико Търново. сервизна база във Велико Търново. 
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през 2019 година още по-достъ-
пен сервизен център с увеличен 
капацитет и подобрени условия 
за работа с клиентите ни. Пло-
вдив е стратегически регион за 
нас, защото тук се намират 
едни от най-динамично развива-
щите се компании в транспорт-
ния бранш.”, обясни Карин Йохан-
сон, Управляващ директор на 
Волво Груп България по време на 
първата копка на новия център. 
“Решаващо предимство е, че тук 
ще работят и едни от най-до-
брите специалисти в следпро-
дажбеното обслужване на Volvo 
Group Trucks, които през години-
те си спечелиха и международно 
признание.”, допълни тя.

Инвестицията в собствен 
сервизен център в Пловдив е 
част от цялостната стратегия 
на Волво Груп България за устой-
чиво развитие, модернизация и 
увеличаване капацитета на сер-
визната мрежа в страната. Про-
ектът стартира с откриване на 
сервизна база във Варна през 2015 
г., а от началото на 2016 година 

отвори врати и разширеният 
сервизен център в София, който 
има капацитет за сервизиране 
на 10 368 товарни автомобили 
средно на година и позволява ед-
новременна работа по 16 влекача. 
През 2017 заработи и новият 
център на Волво Груп България в 

Бургас, изграден с 2 млн. лева ин-
вестиция. През есента на 2018 
година предстои и откриването 
на сервизна база на компанията 
във Велико Търново. С това обща-
та инвестиция за развитието 
на сервизната мрежа у нас ще 
надхвърли 12 млн. лева.
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RENAULT TRUCKSRENAULT TRUCKS  
с 1800 доставени камиона с 1800 доставени камиона 
и над 300 клиентии над 300 клиенти
Българското представителство Българското представителство 
печели три пъти поред наградата печели три пъти поред наградата 
за най-добри пазарни резултати за най-добри пазарни резултати 
в Централна и Източна Европа в Централна и Източна Европа 

1800нови камиона са били доставени от 
Renault Trucks в България на над 300 
клиенти от откриването на официал-

ното представителство на марката у нас преди 10 
години. 

В сервизната мрежа на компанията в София, Пло-
вдив, Варна и Бургас към момента се обслужват над 1800 
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товарни автомобила. 10-ият рожден ден на марката у 
нас събра 350 гости, сред които представители на воде-
щи компании от транспортния бизнес, партньори и 
приятели. На събитието присъстваха и Золтан Трингер, 
Търговски директор на Рено Тръкс за Регион Централна 
и Източна Европа и Пиер Сироли, Вицепрезидент на Ре-
но Тръкс за Европа.  

„Много се гордеем с работата на екипа в България, ка-
то три поредни години – 2014, 2015 и 2016 година той пе-
чели наградата за най-добри пазарни резултати в регион 
Централна и Източна Европа”, обяви Золтан Трингер.

„Причината да празнуваме заедно сега сте Вие, наши-
те клиенти, и доверието Ви в нас. Ще продължим да ра-
ботим, за да го заслужаваме всеки ден.”, единодушни бяха 
домакините Карин Йохансон, Управляващ директор на 
Волво Груп България и Иван Ушев, Търговски директор на 

Рено Тръкс.
 От сцената по време на събитието бяха припомне-

ни и някои от най-запомнящите се моменти за марката 
през последните 10 години в България, сред които дос-
тавката на 85 пожарни автомобила, гостуването на ра-
ли камионите с марката Renault в България, четирите 
издания на състезанието Optifuel Challenge и световна-
та титла за ефективно шофиране на камиони на Пла-
мен Иванов.

По случай 10-ия рожден ден на марката в България, 
преди броени дни беше представена и лимитираната 
юбилейна серия на Renault Trucks. Влекачите са от Гама 
Т за превоз на дълги разстояния с висока кабина и се от-
личават с характерен дизайн, който обединява отличи-
телните за френския производител графични елементи 
с цветовете на българския трикольор.

Какво ново у нас
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Нестандартна демонстрация на удобствата в ка-
бината на камионите Volvo FH и Volvo FH16 на-
прави легендата на българския волейбол Евгени 

Иванов – Пушката по време на  изложението за теж-
котоварни автомобили Truck Expo 2018. Със своя ръст 
от 210 см той доказа, че високата кабина Globetrotter 
XL дава възможност и достатъчно пространство за 
движение при изправен стоеж. 

Пушката се убеди лично и в комфорта на седалката на 
водача и волана с електрически настройки в различни поло-
жения. Опцията за пълно завъртане на пасажерската седал-
ка бързо я превърна във фотьойл, на който можеш да отпо-
чиваш и да гледаш телевизия в кабината. Показани бяха и 
пространствата за съхранение на багаж над и под леглото 
в кабината, както и страничните контейнери със стоти-
ци литри капацитет. Допълнител-
ните екстри, на които могат да 
разчитат водачите на път, са хла-
дилник с обем от 33 литра, микро-
вълнова печка и дори кафеварка. 

„Всичко ми харесва, но най-впе-
чатлен съм от леглото. Освен че е 
удобно, се събирам без проблем на 
него, а по принцип с моя ръст ми се 
е налагало винаги да използвам по-
ръчкови”, сподели Евгени Иванов – 
Пушката.

Едно от най-важните удобства 
за водачите е интелигентната 
климатична система на Volvo. Те могат да избират между 
три варианта, които покриват всички потребности - вен-
тилация посредством вентилатор с конвенционален на-
гревател с охладителна течност, климатик с ръчно упра-
вление (MCC), климатик с автоматично управление на тем-
пературата (ECC/ECC2). Тази система се предлага и със сен-
зори за проникване на слънчева светлина, за условия на мъг-
ла и за качество на въздуха. Климатичната система може 
да бъде допълнена и с паркинг отоплител за кабина и двига-
тел, както и с I-ParkCool, паркинг охладител за кабина. 
I-ParkCool осигурява студен въздух при  спрял автомобил и 
може да взаимодейства  с паркинг отоплителя за кабина, за 
да създаде комфортни климатични условия например през 
нощта, когато температурата често спада рязко за ня-
колко часа. Системата проверява състоянието на акумула-

торите, за да гарантира пусковите 
качества на товарния автомобил. Тя 
изчислява каква охлаждаща мощност 
е необходима, за да се осигури клима-
тизиране на кабината. Ако акумула-
торите не са напълно заредени, сис-
темата ще изчисли каква част от 
заряда може да се използва (без загуба 
на пусковите качества). По този на-
чин се осигурява приятно и равно-
мерно охлаждане през цялата нощ. 
Системата е с около 20 dB по-тиха 

от конкурентните системи, предлагани на пазара, което 
повишава допълнително качеството.

Добрите условия за живот и работа в кабината за шо-
фьрите са основен фокус при създаването на модела Volvo 
FH още преди 25 години. Тази грижа е и ключов фактор за 
огромния успех на модела, като до днес са произведени 1 
млн. броя. 

„Във време за на засилени дискусии за грижата към меж-
дународните шофьори и осигуряването на комфорта им по 
време на път, за нас беше важно да покажем иновациите и 
постиженията в тази посока. В развойната дейност на 
Volvo Trucks това винаги е било основен приоритет.”, обяс-
ни Иван Зънзов, Търговски дирктор на Волво Тръкс България. 
„Най-голямата ни награда е, когато получаваме обратната 
връзка от доволните водачи”, допълни той.

Volvo демонстрират комфорта за Volvo демонстрират комфорта за 
водачите в камиона  водачите в камиона  
Легло с електрически матрак, Легло с електрически матрак, 
фотьойл, телевизор, хладилник фотьойл, телевизор, хладилник 
и интелигентен климатик са част и интелигентен климатик са част 
от удобствата за живот на пътот удобствата за живот на път
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Изложения

Във всички страни членки на Европейския 
съюз националните регистри на транспорт-
ните предприятия се водят от държавни 
органи - министерствата, компетентни за 
транспорта или от държавни изпълнителни 
органи, подобни на ИА „Автомобилна адми-
нистрация.

В 26 от страните членки на Европейския 
съюз администрирането на издаването/ 
преиздаването/отнемането на лицензите 
се извършва от министерствата, компе-
тентни за транспорта, от държавни изпъл-
нителни органи, подобни на ИА „Автомобил-
на администрация или от местните власти. 
От тях тези дейности се извършват:

- от самите министерства на транспор-
та в 10 страни: Белгия, Гърция, Люксембург, 
Испания, Кипър, Хърватин, Ирландия, Малта, 
Словакия (от регионални офиси на минис-
терството) и Италия (в Италия лицензите 
се издават от министерството в Рим, а за-
верените копия - от структурите му по 
места);

- от държавни изпълнителни агенции (или 
подобни организации) по транспорта в 8 
страни: Полша, Румъния, Швеция, Литва, 
Латвия, Унгария. Великобритания, България;

- от държавни агенции със задачи от ня-
колко министерства в 4 страни: Дания, Фин-
ландия. Франция. Португалия;

- от компетентните органи на местни-
те власти в 3 страни: Австрия, Германия и 
Чехия;

- в Холандия от NIWO (от името, под над-

зора и юрисдикцията на министерството, 
компетентно за транспорта) - специфична 
организация, издържаща се от такси, дър-
жавни субсидии и др. приходи, които може да 
използва само за целите, за които е създаде-
на. Изпълнява също научни, статистически 
и др. задачи, възложени й от министерство-
то. Няма членове. Ръководи се-от УС от 10 
човека: председател и 1 член, назначени от 
министерството, и по 2 члена от четирите 
браншови организации,

В Естония Асоциацията на естонските 
международни автомобилни превозвачи 
(ERAA) (по договор с Министерство на ико-
номическите въпроси и комуникациите) ад-
министрира процеса по лицензирането. Ре-
шение за издаване на лицензите взема ERAA 
на база критериите по регламента, които 
тя проверява и контролира. Отнемането на 
лицензите се координира с министерство-
то. Членството в асоциацията е доброволно.

В Словения съгласно закона за автомобил-
ните превози Търговската и индустриална 
камара и Камарата на занаятчиите и мал-
кия бизнес администрират лицензирането 
(процесът на лицензиране се извършва неза-
висимо от двете камари на първа инстан-
ция; при обжалване втората инстанция е 
Министерството на инфраструктурата 
(компетентно и за транспорта). Двете ка-
мари са задължени да извършват постоянен 
контрол върху критериите за издаването 
на лиценза на всеки притежател. Членство-
то в камарите е доброволно.

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИ ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИ 
НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ В ЕСНА ПРЕВОЗВАЧИТЕ В ЕС
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Технологии

№ Държава Институция 
издаваща/отнемаща лицензите

Орган, който води националния регистър на 
превозвачите

1. Белгия Министерство на транспорта Министерство на транспорта

2. Гърция Министерство на транспорта Министерство на транспорта

3. Люксембург Отдел по транспорт на Министерство на 
устойчивото развитие и инфраструктурата

Отдел: по транспорт на Министер-ствс 
устойчивото развитие и инфраструктурата

4. Испания Министерство на развитието (което е 
компетентно за транспорта)

Министерство на развитието (което е 
компетентно за транспорта)

5. Кипър Отдел по автомобилен транспорт 
на Министерство на транспорта, 
комуникациите и труда

Отдел по автомобилен транспорт на 
Министерство на транспорта, комуникациите и 
труда

6. Хърватин Министерство на морските въпроси, 
транспорта и инфраструктурата

Министерство на морските въпроси, транспорта и 
инфраструктурата

7. Полша Службата за международен транспорт на 
Главната автомобилна инспекция

Министерство на инфраструктурата, транспорта, 
строителството и морската икономика

8. Португалия Институт за Мобилност и транспорт (IMT) - 
държавна администрация с централен
орган и децентрализирани служби. 
Изпълнява задачи на министерствата 
на вътрешните работи,планирането и 
инфраструктурата, околната среда и 
морето, под надзора и ръководството 
на министъра на планирането и 
инфраструктурата.

9. Ирландия Правителствения департамент по 
транспорт, туризъм и спорт

Правителствения департамент по транспорт, 
туризъм и спорт

10. Италия Министерство на инфраструктурата и 
транспорта (заверените копия се издават 
от регионалните му структури)

Министерство на инфраструктурата и транспорта

11. Румъния Румънска пътна служба (специализиран 
орган на министерството на транспорта)

Румънска пътна служба (специализиран орган на 
министерството на транспорта)

12. Швеция Агенция „Шведски транспорт” 
(държавна агенция към Министерство на 
предприемачеството и иновациите)

Агенция „Шведски транспорт” (държавна агенция 
към Министерство на

13. Дания Агенция за датски транспорт и 
строителство (към Министерството на 
транспорта и строителството)

Агенция за датски транспорт и строителство (към 
Министерството на транспорта и строителството)

14. Латвия Автомобилна администрация (държавна 
служба към Министерство на транспорта

Автомобилна администрация (държавна служба 
към Министерство на транспорта)

15. Литва Държавна автомобилна инспекция 
към Министерство на транспорта и 
комуникациите

Държавна автомобилна инспекция към 
Министерство на транспорта и комуникациите

16. Малта Транспортен център на Малта (държавна 
служба по транспорта)

Транспортен център на Малта (държавна служба 
по транспорта)

17. Унгария Национален орган по 
транспорта(изпълнителна агенция 
за всички видове транспорт, под 
ръководството на министъра, компетентен 
за транспорта)

Национален орган по транспорта (изпълнителна 
агенция за всички видове транспорт, под 
ръководството на министъра, компетентен за 
транспорта)
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№ Държава Институция 
издаваща/отнемаща лицензите

Орган, който води националния регистър на 
превозвачите

18. Великобритания Служба на пътните комисари 
(правителствен орган, назначен от 
държавния секретар по транспорта)

Служба на пътните комисари (правителствен 
орган, назначен от държавния секретар по 
транспорта)

19. Финландия Центовете за икономическо развитие, 
транспорт и околна среда (регионални 
структури на административно подчинение 
на министерствата па заетостта и 
икономиката, . но изпълняващи задачи и 
на други министерства)

Финландска агенция по безопасност на 
движението

20. Франция DREAL - Регионално управление на 
териториалното планиране (областни 
дирекции на Министерство на околната 
среда, енергетиката и морските въпроси и 
Министерство на жилищното строителство 
и благоустройството; същите служби 
извършват и проверки на пътя

Дирекция за обслужване на транспорта към
Министерство на околната среда, енергетиката и 
морските въпроси

21. Чехия Регионалните власти (местните 
правителства)

Министерство на транспорта

22. Австрия Регионалните власти (местните 
правителства); федералното министерство 
на транспорта е надзорният орган

Федералното министерство на транспорта, 
иновациите и технологиите

23. Германия Регионалните власти на провинциите, 
компетентни за транспорта

Федералната служба за товарен транспорт 
(компетентна и за контрол на пътя, включително 
за пътнически превози)

24. Словакия Регионалните офиси (KUD) за автомобилни 
превози и пътища (към министерството)

Министерство на транспорта, строителството и 
регионалното развитие

25. Холандия NIWO от името, под надзора и 
юрисдикцията на министерството, 
компетентно за Транспорта

Отдел по автомобилен транспорт (изпълнителен 
орган към Министерство на инфраструктурата и 
околната среда, компетентно и за транспорта)

26. Естония Асоциацията на естонските 
международни автомобилни превозвачи 
ERAA (по договор с Министерство 
на икономическите въпроси и 
комуникациите). Решение за издаване на 
лицензите взема; ERAA на база критериите 
по регламента, които тя проверява и 
контролира. Отнемането на лицензите се 
координира с министерството. Членството 
в асоциацията е доброволно.

Министерството на икономическите въпроси и 
комуникациите

27. Словения Търговска :и индустриална камара 
и Камара на занаятчиите и малкия 
бизнес (Процесът на лицензиране се 
извършва независимо от двете камари 
на първа инстанция; при обжалване 
втората инстанция е Министерството 
на инфраструктурата (компетентно и за 
транспорта). Двете камари са задължени 
да извършват постоянен контрол върху 
критериите за издаването на лиценза на 
всеки притежател. Членството в камарите 
е доброволно.

Министерство на инфраструктурата и 
пространственото планиране

Информацията е получена като отговори на запитване по имейл от 19 асоциации, а за останалите 
страни - от интернет сайтовете на Европейската комисия и националните министерства и асоциации.
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Системата за безопасността на движението тряб-
ва да се съобразява, че човекът по природа прави грешки 
и човешкото тяло е с ограничени възможности да пона-
ся механични удари.

Функционирането на системата за безопасност на 
движението е споделена отговорност между учатници-
те в движението, стопаните, проектантите и строи-
телите на пътища, производителите на автомобили и 
пр., т.е. всички, които са пряко или косвено свързани с 
движението по пътищата.

Пътят е значителен резерв за ограничаване на 
транспортния травматизъм. 

Коментар и предложение за две основни понятия:
1. Безопасност на движението – обхваща влиянието 

на всички аспекти на системата „човек-автомобил-път-
среда“.

2. Пътна безопасност – въздействието на пътя и 
пътните условия на системата.

Транспортните качества на пътната инфра-
структура се определя от три компоненти:

1. Предоставяне на висока пропускателна способ-
ност и минимални транспортни загуби.

2. Гарантиране на необходимата пътна безопасност.
3. Осигуряване комфорта на пътуване.

Управление на пътната безопасност 
Устойчивата пътна безопасност се основава на два 

подхода за ограничавана на пътнотранспортния трав-
матизъм:

1. Превенцията.
2. Оценка на „разходи – ползи“.

Принципи на устойчивата пътна безопасност:
1. Функционалност на пътната мрежа.
2. Хомогенност на потоците.
3. Разпознаваемост на пътните елементи.
4. Толерантност между ползвателите и стопаните 

на пътя.

Функциите на пътищата са в зависимост от ха-
рактера на движението:

- Транзитни;
- Разпределителни;
- Достъп.

Хомогенност на пешеходните и транспортните 
потоци по:

- Видове пътища;
- По време;
- По състав;
- По скорост;
- Редуциране на скоростните режими;
- Безконфликтно пресичане на потоците.

Разпознаваемост на видовете пътища и техните ге-
ометрични елементи от пешеходците и водачите за 
определяне на най-адекватното им безопасно поведение. 
Толерантност и споделена отговорност между ползва-
телите на пътя и неговите стопани за ограничаване на 
пътнотранспортните произшествия и последиците 
от тях.

Българската браншова асоциация „Пътна безопас-
ност“ подкрепя тези основни положения. Тяхната реали-
зация изисква системен подход и споделена отговор-
ност на институциите, неправителствения сектор, 
бизнеса и гражданите и медиите.

Подобряването и развитието на пътната безопас-
ност е свързано с конкретни решения. Българската 
браншова асоциация „Пътна безопасност“ поставя на 
обсъждане някои по-съществени проблеми.

Необходимо е гарантиране на устойчиво финасиране 
на мерките, насочени към подобряване на пътната безо-
пасност. Примерно – 2% от разходите за поддържане на 
пътната мрежа.

Разработване и внедряване на методика за определя-
не на щетите от пътнотранспортните произшествия 
като база за оценка на мерките за подобряване на път-
ната безопасност посредством метода „разходи-ползи“.

Категоризация на пътищата в зависимост от със-
тоянието на пътната безопасност с цел найефектив-
ното управление на средствата и определяне на приори-
тетите.

Целево финасиране на дейността по обезопасяване 
на участъците с концентрация на пътнотранспортни 
произшесвия и като се отчита тежестта им от по-
страдалите лица.

Необходимо е внедряване на система за определяне 
влиянието на активните и пасивните фактори на път-
ната безопасност върху пътнотранспортния травма-
тизъм.

Трябва да преосмислим разбиранията ни за рехабили-
тацията на пътната мрежа. Основен ремонт без ре-
кострукция на опасните места води до влошаване на 
безопасността на движението.

Целесъобразно е Наредба №5 да се актуализира с цел 
разширяване на одита на пътната безопасност за всич-
ки първокласни пътища, които са извън трансевропей-
ската мрежа.

Наложително е изменение и допълнение на закона за 
устройство на територията за регламентиране на за-
дълженията на общините за управление на пътната 
безопасност по улиците и местните пътища.

Опитът показва, че е необходимо създаване на 
структура/звено в МРРБ за методическо ръководство 
на общините по проблемите на организация на движе-
нието и пътната безопасност. Изграждането на подоб-
на структура в АПИ ще е изключително полезна.

Накрая, още един път за инспекциите на пътната 
инфраструктура. Най-големият проблем за пътната 
безопасност у нас са пътищата в експлоатация.

Проф. д-р инж. Румен Миланов

ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОСНОВЕН ПЪТНАТА БЕЗОПАСНОСТ, ОСНОВЕН 
ФАКТОР НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРАФАКТОР НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
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• УТОЧНЯВАНЕ НА ПОНЯТИЯТА
В медиите много често се използват понятията „хоризонтална маркировка“ и „вертикална сигнализа-

ция“. Правилните понятия са „сигнализация с пътна маркировка“ и „сигнализация с пътни знаци“.

• РЕГЛАМЕНТАЦИЯ
Пътните знаци и пътната маркировка са регламентирани в Правилника за прилагане на Закона за дви-

жението по пътищата (ППЗДвП) и съответно в Наредба №18 и Наредба №2 на МРРБ от 2001 г. През м.май 
2015 г. в тези три норматива бяха направени изменения и допълнения, като бяха формулирани нови изисква-
ния и нови пътни знаци и маркировъчни елементи.

• НОВИ ПЪТНИ МАРКИРОВКИ
1. Стрелки за кръгови кръстовища

2. Надпис „ПОГЛЕДНИ“ на пешеходна пътека

ПЪТНИ ЗНАЦИ И ПЪТНА МАРКИРОВКА.ПЪТНИ ЗНАЦИ И ПЪТНА МАРКИРОВКА.
НОВОСТИ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯНОВОСТИ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Инж.Петко Табаков, одитор по пътна безопасност
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3. Надлъжна релефна шумна маркировка

4. Напречна оптична маркировка

5. Напречна шумна маркировка

•  НОВИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
МАТЕРИАЛИТЕ ЗА ПЪТНА МАРКИРОВКА

1. Пътната маркировка трябва да е светлоотра-
зяваща, за да може да се вижда от водачите в тъмна-
та част от денонощието и при лоши метеорологич-
ни условия.

2. Висококласните пътища и улици се маркират 
със студени и горещи пластици, а нискокласните – с 
бои.

3. Въведени са класове на съответствие на днев-
ната видимост, нощната видимост при суха и при 
влажна настилка, цветът на сухата маркировка, съ-
противлението на хлъзгане, съгласно европейския 
стандарт БДС EN 1436

„Материали за пътни маркировки. Експлоата-
ционни характеристики на пътната маркировка.“

От общините масово се допускат нарушения на 
Наредба №2 за сигнализацията на пътищата с път-
на маркировка.

Постоянната пътна маркировка е само с бял 
цвят. Тя е с жълт цвят само за очертаване с линия 
М1 на „BUS“-ленти и за обозначаване с начупена ли-
ния М14 на площи, забранени за престой и паркиране.
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Временната пътна маркировка, която се използ-
ва за въвеждане на временна организация и безопас-
ност на движението при извършване на строителни 
и монтажни работи с продължителност повече от 
един месец съгласно изискванията на Наредба № 3 
от 2010 г. за временната организация и безопасност-
та на движението при извършване на строителни и 
монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 
74 от 2010 г.) е с оранжев цвят. Боите или лентата, 
от които се изпълнява тя, трябва да позволяват 
отстраняването им след отпадане на необходи-
мостта от маркировката, без да остават следи по 
пътната настилка.

• НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПЕ-
ШЕХОДНА ПЪТЕКА ТИП „ЗЕБРА“

1. Въведен е критерий за поставяне на пешеходна 
пътека тип „зебра“ М8.1 - в работен ден в продълже-
ние на 1 час най-малко 50 пешеходци да пресичат 
пътното платно и средната интензивност на дви-
жението да е от 200 до 600 Е/час при платно без раз-
делителна ивица и от 400 до 1000 Е/час при платно с 
разделителна ивица.

2. Пешеходна пътека тип „зебра“ се използва само 
на места, на които преминаването на пътни превоз-
ни средства и пешеходци не се регулира със светлин-
ни сигнали, а пешеходна пътека М8.2 (две прекъснати 
успоредни линии) - само на места, на които премина-
ването се регулира със светлинни сигнали

•  НОВИ, ВИДОИЗМЕНЕНИ И 
ОТМЕНЕНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

1. Въведени са нови пътни знаци Д7а, Д8а и Е24, 
премахнати са пътните знаци Ж17 и Е7.2 и към път-
ния знак Е22 е добавено поле за скоростен път;

а) нови пътни знаци Д7а „Скоростен път“, Д8а 
„Край на скоростния път“ и Е24 „Контрол с автома-
тизирани технически средства или системи“

Д7а                         Д8а                                Е24

б) премахнати пътни знаци Ж17 „Средна лента за 
изпреварване в указаната посока“ и Е7.2 „Бензинос-
танция, която предлага и безоловен бензин“

      Ж17          Е7.2

в) изменен пътен знак Е22 „Допустими максимал-
ни скорости на движение“

                               Е22
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•  НОВИ ИЗИЗСКВАНИЯ 
КЪМ ПЪТНИТЕ ЗНАЦИ

1. Въведено е изискването всички пътни знаци да 
бъдат светлоотразяващи. По републиканските пъ-
тища (19 853 км) сега се поставят само светлоотра-
зителни знаци, но по местните пътища (21 485 км) и 
по улиците в населените места (57 063 км) все още 
има значителен брой неотразяващи знаци.

2. Въведено е използването на съвременни мате-
риали за светлоотразяващата повърхност (фолиа) 
на знаците на основата на капсулирани стъклени 
перли и вградени стъклени призми. Дават се и из-
искванията към съответните светлотехнически 
параметри. 

3. Формулирани са видовете цели на пътеуказа-
телната сигнализация по пътищата извън населени-
те места - далечни и близки, и в населените места - 
външни и вътрешни. Далечните цели дават инфор-
мация за общото направление на пътя, а близките се 
намират между далечните цели. Вътрешните цели в 
населеното място са центърът, отделни квартали 
или жилищни комплекси, индустриални (промишле-
ни) зони, автогари, жп гари, аерогари, пристанища, 
туристически обекти и исторически забележител-
ности, паметници и др. Външните цели в населено-
то място трябва да съответстват на близките и 
далечните цели, сигнализирани по прилежащата на 

населеното място пътна мрежа. Не се допуска в наи-
менованията в пътеуказателните пътни знаци да 
има фирми или части от фирми на търговци по сми-
съла на Търговския закон.

При проектирането на пътеуказателната сигна-
лизация на пътищата и улиците чрез пътните зна-
ци от групата Ж за направления, посоки, обекти и 
други Ж1, Ж2, Ж3, Ж6, Ж7, Ж8 и Ж10 се наблюдава ма-
сово неспазване на основните принципи на пътеуказ-
ването: еднаквост и непрекъснатост на целите.

Всяка община следва да изготви и поддържа спи-
сък на външните и вътрешните цели по уличната 
мрежа и на далечните и близките цели по местните 
пътища, като тези цели трябва да съответстват 
на близките и далечните цели по прилежащите пъ-
тища. АПИ има Указания за определяне на далечни-
те и близки цели, одобрени със Заповед на началника 
на ГУП №РД-22-1672 от 26.11.1983 г., и списък на далеч-
ните и близки цели по пътищата от I, II и III клас. 
Този списък трябва да се актуализира в много кра-
тък срок, като се допълнят целите по автомаги-
стралите и скоростните пътища, в противен слу-
чай общините ще бъдат затруднени да изпълнят 
задължението си по списъците на външните цели в 
населените места.

Необходимо е всяка община да изготви и одобри 
схеми за воденето на всички цели на пътеуказването 
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на кръстовищата от уличната мрежа на основата 
на приетия списък на външните и вътрешните цели. 
Те трябва да се ползват при проектирането на нови 
или основен ремонт на съществуващи улици, на нова 
организация на движението и при експлоатацията 
на съществуващата пътеуказателна сигнализация.

4. Сега пътен знак Ж11 „Наименование на обект 
от регионално и национално значение“ масово се из-
ползва за обозначаване на границата между две съ-
седни териториално-административни единици 
(области и общини), информация, която не предста-
влява интерес за пътниците в МПС и създава допъл-
нително информационно натоварване на водачите.

Същевременно информацията за границата меж-
ду две съседни териториално-административни 
единици е много полезна за редица държавни и об-
щински структури: на "Пътна полиция" по отноше-
ние на статистиката на ПТП, на правоохранител-
ните органи по отношение на юрисдикцията върху 
извършени нарушения или престъпления на пътя, на 
пътните органи по отношение на поддържането и 
ремонта на пътя, на горски и земеделски органи по 
отношение на тяхната дейност. Поради това е ре-
гламентирано лицето на знака Ж11 да бъде успоред-
но на оста на пътя, когато се използва за обознача-
ване на границата между две съседни териториал-
ноадминистративни единици. В него трябва да има 
наименованията на двете граничещи териториал-
ноадминистративни единици. Съществуващите 
знаци Ж11 следва да се премахнат.

Допълнителните средства за сигнализиране С1 
„Направляващо стълбче“, С7 „Направляваща стрел-
ка“ и С14 „Светлоотразител“ имат важно значение 
за оптическото направляване на движението в тъм-
ната част на денонощието и при лоши метеороло-
гични условия - мъгла, дъжд, снеговалеж, и за безопас-
ността на движението.

Поставянето на направляващите стълбчета С1 
е задължително от двете страни на платното на 
движение на пътя през 100 м при автомагистралите 
искоростните пътища и през 50 м - на останалите 
пътища, в хоризонтални и вертикални криви тези 
разстояния се намаляват (чл.179, ал.3). Направлява-
щите стълбчета С1 трябва да са от тип D1, D2 или 
D3, да са с устойчивост на вятър WL1 и на динами-
чен удар DH1 съгласно БДС EN 12899-3

5. Табели с направляваща стрелка С7 се поставят 
на хоризонтални криви с радиус до 600 м и задължи-
телно на опасни хоризонтални криви по смисъла на 
чл.21, ал.1 от Наредба №18. Дадена е и методика за 
определяне на местата им на хоризонталната кри-
ва. 

6. Администрацията, управляваща пътя, или 
собственикът на пътя трябва да съхраняват и под-
държат информация за поставените пътни знаци и 
по-конкретно за мястото на поставяне, за матери-
алите, за типоразмерите, за количествата, за със-
тоянието при извършвани проверки и други необхо-
дими данни, както и данните за местата с устано-
вена концентрация на пътнотранспортни прои-
зшествия, въз основа на които са взети решения за 
сигнализирането им с пътни знаци А40 и за поставя-
нето на допълнителен контур или правоъгълна осно-
ва на останалите пътни знаци на тези места. Това 
се налага, защото при пътищата и улиците се допус-
кат много грешки и изменения на пътните знаци, за 
които липсват документи. Това пречи както на пла-
нирането на средствата за пътните знаци, така и 
на възможността във всеки един момент да се знае 
актуалната организация на движението по даден 
път или улица.
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 Фирма:      „ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

 Централен офис:    гр. София, ул. „Одеса”№36

 Телефони      Тел./факс:  02 898 50 61
       GSM: 0888 564 732
       GSM: 0888 772 713

 Представлявано от:    Стефан Хаджигрудев

E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com 

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски , бояджийски, авто и 
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.

Ремонтират  товарни автомобили , автобуси , хладилни фургони и хладилни 
агрегати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на 
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в 
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.  

Управителя на фирма   „Хаджигрудев и син” ЕООД  е съсобственик във фабрика-
та за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно стро-
ителна техника и селскостопански машини , предлага  също изработка и монтаж 
на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановяване и 
фолиране на бронирани стъкла  и пълна или частична бронировка на автомобили-
те.

Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите 
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на то-
варни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки 
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни  багажници и външни багаж-
ни раници, обдухватели, климатик и осветление.

Фирма „Хаджигрудев и син”  има добро партньорство с много превозвачи в 
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за автосер-
визно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                

СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕСЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛААВТОСТЪКЛА

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООДХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
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Автобусите и Тежкотоварните автомобили по 
принцип не предразполагат водача към спортен или 
агресивен начин на управление. В това отношение те 
предлагат добри предпоставки и комфорт, които мо-
тивират водача за обмислено каране. В сравнение с ле-
кия автомобил, камионите и автобусите все пак са 
по-трудно подвижни. 

На магистралата водачът може да се почувства из-
кушен да използва високата скорост и да кара или 
твърде бързо с прекалено намалена дистанция. В град-
ско движение големите размери на превозното сред-
ство, ограничената маневреност и видимост (мъртва 
зона) се открояват особено неблагоприятно и оказ-
ват своето влияние.

ТЕХНИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, 
ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Трябва да се има предвид, че знанията и опитът на 
професионалните водачи внасят промени в списъка с 
причините за ПТП. Тук на по-преден план излиза като 
причина и техническото състояние на превозните 
средства.

Техническите откази или недостатъци в превозни-
те средства са сравнително малка част от причини-
те за злополуки в статистиката, защото трудно се 
доказват, но ако все пак причините за дадена злополу-
ка се окажат технически, на първо място между тях 

са недостатъци по гумите и спирачната уредба. Опас-
ни са също така хлабините в управляемия мост, как-
то и дефекти по кормилната уредба. Също така ло-
шата видимост и недоброто отопление и вентила-
ция, респективно работа на климатичната инстала-
ция, също имат отношение към безопасността. При 
оборудването на превозните средства на първо мяс-
то трябва да се посочат системите за активна безо-
пасност (АВ5, Е5Р, А5П и т. н.) В критични ситуации 
те могат да допринесат за активната безопасност, 
но все пак, при условие че не са преминати определени 
физични граници.

Оборудването за по-добър комфорт като тер-
мостъкла, луксозен салон (кабина), качествена уредба 
за музикално озвучаване и телевизор с видео могат да 
намалят нато-арването на водача и да допринесат да 
запази дееспособността и мотивацията си за по-дъл-
го време.

Прекаленото автоматизиране обаче може да бъде и 
фактор за предприемане на грешни действия: темпо-
матът и устройството за поддържане на дистанция 
разтоварват водача, но понякога могат да доведат до 
това той да намали активността и концентрацията 
си и мислено да не участва в пътното движение. При 
внезапно възникнала критична ситуация от него се 
изисква незабавно и правилно действие.

Системите за активна безопасност в съвременни-
те автомобили (АВ5, АСС, 1С5 и др.) са полезни, но в 
някои случай могат да доведат до невнимателно упра-
вление с мисълта, че „техниката има грижата да спаз-
ва зададените параметри".

Практически съветПрактически съвет
Не пропускайте предпътния технически преглед на 

РИСКОВИ ФАКТОРИ
Злополуки на Злополуки на 
работното мястоработното място
Трябва да познавате Трябва да познавате 

характерните трудови характерните трудови 

злополуки и да злополуки и да 
осъзнаете, че и вие сте осъзнаете, че и вие сте 

също толкова отговорни също толкова отговорни 

за предотвратяването им, за предотвратяването им, 

както и работодателякакто и работодателя
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превозното средство преди дълги маршрути и про-
дължителни курсове. Изисквайте от механика да из-
вършва всички необходими проверки.

Представяйте в срок превозните средства за за-
дължителните периодични технически прегледи в 
пунктовете за ПТП.

Правилните грижа и поддръжка на превозните 
средства са задължителни за експлоатацията и безо-
пасността. Освен законовите разпоредби, всяко пред-
приятие трябва да си изработи свой правилник за 
проверка и поддръжка на превозните средства, за да 
ги запази във възможно най-добро техническо състоя-
ние. Недобро поддържане и липса на текуща проверка, 
като напр. проверка за налягането на въздуха в гуми-
те, повишава не само тяхното износване, но понякога 
може да доведе също така и до злополуки. Какъв тряб-
ва да е обхватът на проверката на превозното сред-
ство за транспортна и експлоатационна безопас-
ност, решава ръководството на всяко предприятие, 
като изработва собствен правилник.

РАБОТНО МЯСТО НА ВОДАЧА
В миналото са направени различни проучвания на ра-

ботното място на водача. Внимателната инди-
видуална настройка на шофьорската седалка в 
зависимост от телосложението на водача е 
важна не само по отношение на ергономията 
и комфорта, но и помага и да се избегнат мно-
жество произшествия. Само този водач, кой-
то седи без напрежение) и достига до всички 
уреди за управление, без да усуква или извива 
тялото и ръцете си, може да шофира концен-
трирано и продължително време. Седалките 
имат решаваща роля за комфорта 
на водача, тъй като човешко-
то тяло се намира в кон-
такт със седалката. Седал-
ките са скъпи елементи в 
модерния автобус.

Сериозно внимание 
трябва да се обърне на работ-
ното място на водача по отношение на видимостта. 
Видимостта не трябва да се ограничава от поставе-
ни предмети (напр. чантичката на водача, пътни кар-
ти, вестници, кафе, кутии от сокове, украшения и 
т.н.). При отваряне на прозорец например е възможно 
от струята на вятъра вестникът да се залепи на 
предния прозорец, с което да предизвика сериозна 
предпоставка за ПТП.

Важно е също така правилното и точно нагласяване 
на огледалата и почистването на стъклата както 
отвътре, така и отвън. Важно е да се знае, че при на-
стройване на ог-ледалата и при почистване на стък-
лата може да се стигне до зло-полуки, ако се използват 
например неподходящи места за поставянето на 
стълба или се работи от стъпалата на кабината. 
Обикновено последиците за водачите са навяхвания и 
счупвания на кости.

ОБЛЕКЛО
Свободните и удобни дрехи и обувки осигуряват 

комфорт за водача, като не възпрепятстват него-
вите движения, свързани с управлението, и обра-
тното - стегнатите и неудобни дрехи могат да 
направят трудно поносим работния ден с всички 
произтичащи от това последици и влошено чув-
ство на удобство у водача.

Качване и слизане от превозното средство
При транспорта често възникват злополуки по-

ради неправилно качване и слизане от кабината на 
водача, или салона на автобуса. Обикновено ес-

тествените рутинни и ежедневни дейности, 
като ходене или изкачване на стълби 
най-често се извършват, без много да се 
мисли и без необходимото внимание. При 
водачите е възможно поради продължител-

ното седене да се наруши чувствител-
ността на краката, така че при слизане „да 
не ги чувстват". Видът на пода и стъпалата 
до седалката на водача също създават пред-

поставки за опасност от злополуки.

Практически съветПрактически съвет
Заключението е, че на тези действия в еже-

дневието трябва да обръщаме достатъчно вни-
мание, да носим подходящи обувки и където е 

възможно, да се държим здраво за перилата 
или предвидените ръкохватки.
Замърсявания и кал по стъпалата и стълби-

те за качване намаляват безопасността при стъп-
ване. Вследствие на това е възможно подхлъзване и 
последващо нараняване. Затова винаги почиствай-
те грижливо автобуса след пътуване, преди да се 
включите по пътища за обществено ползване. Ако 
за тази цел се използва струя под налягане или ав-
томивка, трябва да спазвате съответните указа-
ния за безопасност. 

С особено внимание трябва да се почистват след-
ните части на автомобила: стъпала и стълби за 
качване, ръкохватки, гуми и джанти. При възникна-
ли инциденти (подхлъзване, падане) често се стига 
до сериозни травми - счупване на ребра, разтегляне 
на сухожилия, скъсване на връзки, травми по врат-
ните прешлени и др.

Съгласно Закона за автомобилните превози пре-
возвачът е виновен, ако по време на качване или сли-
зане падне пътник, затова трябва много да се вни-
мава на спирките и да се изчаква колкото е необхо-
димо.
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Защо е важна смяната 
на спирачната течност 

Federal-Mogul Motorparts съобщи , че 
спирачните компоненти са възможно 

най-важните елементи по отношение на безо-
пасността на превозното средство, затова е 
съществено важно да се знае как и кога да се 
подменят. Прекаленото вибриране на спирач-
ния педал, например, е възможно да е в резул-
тат на деформиране на спирачния диск и него-
вата подмяна може да осигури допълнителни 

80,000 до 100,000 километра шофиране. Стран-
ни или скърцащи звуци при спиране могат да 
бъдат сигнал за износени накладки, въпреки 
това няма място за притеснение, тъй като е 
съвсем лесно те да бъдат подменени и да функ-
ционират безопасно още 40,000 до 50,000 кило-
метра.  

Все пак съществуват няколко критични за 
безопасността компоненти, които често 
пъти се пренебрегват. Спирачната течност е 
един от най-лесните за смяна компоненти на 
спирачната система и един от най-игнорира-
ните.  Във времето шофьорите свикват с дос-
та под оптималното представяне на спирач-
ната система, което води до пренебрегване на 
цялата система. Шофьорите могат да забра-
вят да сменят спирачната течност, но поня-
кога механиците също забравят. Интервали-
те за подмяна не трябва да са базирани един-
ствено на изминатите километри (подмяна-
та обикновено се препоръчва на всеки 40,000-
80,000 изминати километри), но и на възрас-
тта на автомобила. Препоръчително е про-
верка да се прави на всеки две години поради 
свойството на течността да абсорбира влага, 
което на свой ред повлиява представянето. 

Евтините тестери 
тип „химикалка“ не 
са 100% надеждни, 

тъй като те 
анализират пре-

димно състоя-
нието на спи-

Спирачната течност е необходимо да Спирачната течност е необходимо да 
бъде сменяна на всеки две години, в бъде сменяна на всеки две години, в 
съответствие с препоръките на съответствие с препоръките на 
производителите, независимо от производителите, независимо от 
честотата на използване на автомобила. честотата на използване на автомобила. 
В допълнение, съществуват специални В допълнение, съществуват специални 
тестери, които позволяват течността да тестери, които позволяват течността да 
бъде проверявана регулярно, което бъде проверявана регулярно, което 
осигурява безопасност при спиране.осигурява безопасност при спиране.
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рачната течност, измервайки проводимост-
та й, така че какво може да се направи? 

Тестерите за спирачна течност като тези, 
произведени от Ferodo® успяват да трансфор-
мират процедурата и осигуряват надеждни 
резултати. Тези тестери измерват директно 
точката на кипене чрез сгорещяване на теч-
ността и генерират повтаряеми резултати. 
Един от главните проблеми на спирачната 
течност е т.нар. „въздушни мехурчета“, кое-
то може да се появи лесно при нормална упо-
треба на автомобила. Влошеното състояние 
на течността води до намаляване на точката 
на кипене. Това предизвиква появата на опасни 
въздушни мехурчета вътре в спирачната сис-
тема, което може да се свият и следователно 
намалят ефикасността на спирачните на-
кладки и жила. Необходимо е голямо внимание, 
в случай че спирачната течност трябва да 
бъде сменена, какъо по отношение на процеса, 
така и по отношение на избора на течност. 
Не се препоръчва употребата на привидно ев-
тини решения. 

Federal-Mogul Motorparts е извършила техни-
чески тестове на най-разпространените ви-
дове: резултатите показват компромисно 
представяне поради нестабилност, особено 
при горещи и студени температурни край-
ности. Течността може да стане твърде ряд-
ка при горещи температури и „твърда“ при 
студени. В допълнение, в състава на тези спи-
рачни течности е открито твърде висока ки-
селинност. Това прави киселинността им 
твърде агресивна за компонентите на спирач-
ната система, както за металните, така и за 
гумените части. Експертите по спирачни сис-
теми както на пазара за авточасти, така и 

при оригиналното вграждане, на-
пример Ferodo, съветват за вни-

мателен подбор на добре 
познати и признати на па-
зара марки, които да оси-

гурят безпроблемно 
шофиране. 

бр. 6 (138), юни, 2018 Автобуси&микробуси 47



Какво ново у насТехнологии

48

Правилният инструментПравилният инструмент
Тестерът за спирачна течност на Ferodo 

проверява здравния статус на спирачната 
течност по всяко време и на всяко място.  Тес-
терът осигурява за по-малко от минута коре-
ктно дигитално измерване на точката на ки-
пене на течността. Тестерът на Ferodo из-
ползва проба, която директно измерва темпе-
ратурата на кипене; не измерва температура-
та индиректно като електрически тестери 
за проводимост. Особено с новото поколение 
спирачни течности като тези на Ferodo, го-
респоменатите инструменти се оказват не-
точни и относително ненадеждни. Тестери-
те, които използват електрическа проводи-
мост могат потенциално да подложат на риск 
правилното опериране на съществено значими 
за сигурността компоненти.  

Съответствие с DOT, Съответствие с DOT, 
препоръчан от производителя  препоръчан от производителя  

Интервалите на подмяна са продиктувани 
от хидроскопичното качество на течността, 
което представлява тенденцията й да абсор-
бира влага, причинена вероятно от спукване 
на спирачния маркуч или от нормалната деге-
нерация на качеството на течността. Напри-
мер, DOT5 на силиконова основа е по-хидроско-
пичен от DOT3 или от DOT4, който е на глико-
лова основа. При рязко спиране, течността в 

контакт с повърх-
ността на гума-
та и буталата 

на жило-
то може 

да повиши температурата й до 200°C. Поради 
задържането на влага се произвежда пара, коя-
то може да се свие. Следователно ходът на пе-
дала става опасно дълъг с последователно вло-
шаване на спирачната ефективност. Една го-
дина е достатъчен период за това темпера-
турата на кипене да спадне с до 80°C. Поради 
това, минималните точки на кипене на по-раз-
пространените течности са както следва:  
DOT3, 205°C; DOT4, 230°C; DOT5, 250°C; DOT5.1, 
260°C. Трябва да се вземе предвид, че когато 
DOT и точката на кипене се увеличат, тен-
денцията за задържане на влагата също на-
раства. Следователно, DOT5.1 sе нормално да 
се сменя на всеки 6 месеца.  

Полезни съветиПолезни съвети
След няколко хиляди километри, вземете 

предвид доливането на спирачна течност. Ма-
лък спад в нивото често се дължи на про-
гресивно износване на триещата повърх-
ност спирачната система (накладки и 

ротори), или количество течност може 
да е преляло от резервоара 
по време на смяната на на-
кладките. Тази разлята 

течност може да короди-
ра частите на двигате-
ля, с които влиза в кон-
такт. Не смесвайте 
glycol-based DOT3 и DOT4 
базирани на гликол теч-
ности DOT5 базирани на 
силикон течност, тъй 
като са несъвместими.
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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.

www.internationalbusexpo.it
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ХРОНОЛОГИЯ НА СТАЧНИТЕ ДЕЙСТВИЯ 
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