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Заместник-министърът на транспорта, 
информационните технологии и съобщени-
ята Ангел Попов, заедно с депутата от 

ресорната парламентарна комисия Станислав 
Иванов, изпълнителния директор на ИА „Авто-
мобилна администрация“ Бойко Рановски и екс-
перти от Агенцията, проведоха среща с пред-
ставителите на техническите служби за про-
верка на изправността на превозните средства. 
Основна тема на дискусията бяха технологични 
предложения във връзка с предстоящо изменение 
на Закона за автомобилните превози за въвежда-
не на задължително изискване за оборудване на 
автобусите с маршрутни разписания над 30 ки-
лометра с обезопасителни колани.

От общо 17 000 автобуси, които са преминали 
технически прегледи, под 6000 са произведени в 

периода преди 2006 г., когато не е имало изискване 
за монтиране на колани в автобусите, каза за-
местник-министър Попов. По думите му, част 
от тях технологично разполагат с възможност 
за оборудване с предпазни колани.

По време на срещата, лабораториите за из-
питания на превозни средства, предложиха да 
направят безплатен анализ на автобуси, които в 
момента са без колани, за да изготвят разчети 
колко време и средства ще са необходими за пре-
оборудването. Представителите на техниче-
ските служби бяха категорични, че поставянето 
на колани в автобусите може да спаси повечето 
потенциални жертви при пътен инцидент. Те 
дадоха пример с шофьора на автобуса, който ка-
тастрофира край Своге в края на август – той 
единствен е ползвал предпазен колан и е оцелял с 
минимални наранявания.

МТИТС бе домакин на работна среща МТИТС бе домакин на работна среща 
за задължителното оборудване на за задължителното оборудване на 
автобусите с предпазни коланиавтобусите с предпазни колани
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Политиката Политиката 
за колани за колани 
в автобусите в автобусите 

Обществото приема политиката за обезо-
пасяване на автобусите с колани и очаква 
инициативи в тази посока. Това заяви ми-

нистърът на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Росен Желязков по 
време на изслушване в комисията по транспорт, 
информационни технологии и съобщения в На-
родното събрание. В комисията взеха участие и 
представители на браншовите организации на 
автобусния превоз и превозвачите. Транспорт-
ният министър бе категоричен, че трябва да се 
намери оптималният подход, така че отговор-
ността да е балансирана, а не насочена само към 
индустрията и бизнеса. Той допълни, че не може 
да се вменява задължение само на превозвача да 
следи за поставянето на коланите в автобуси-
те, защото така ще се създадат трудности при 
правоприлагането и осъществяването на кон-
трола.

Министър Росен Желязков изрази готовност 
пряко да следи изготвянето на подзаконовата 

нормативна уредба, свързана с изискването за 
оборудване на автобусите с колани. Той увери, че 
това ще става в тесен контакт с неправител-
ствения сектор и браншовите организации, та-
ка че да се изготвят най-добрите текстове, га-
рантиращи безопасността на този вид превози. 
Желязков уточни, че трябва да се въведат сис-
теми, които са допустими за прилагане, но това 
трябва да се направи по приемлив и ефективен 
начин.

Пред медии министър Росен Желязков комен-
тира, че предстои Законът за автомобилните 
превози да бъде обнародван, след което ще бъде 
актуализирана подзаконовата нормативна 
уредба, където ще се разгледат всички съобра-
жения, изразени от превозвачите. „Няма да се 
стига до такива спорни въпроси като поставя-
не на колани в градския транспорт например. 
Там, където е необходимо, ще бъдат монтирани 
задължително колани, за да се гарантира безо-
пасността на пътниците“, добави Росен Желяз-
ков.
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Ще има ли промени в Наредбата Ще има ли промени в Наредбата 
за ученически екскурзииза ученически екскурзии
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В новоучредената струк-
тура в бранша Конфеде-
рацията на автобусните 

превозвачи, а г-жа Милтенова 
е първият нейн ротационен 
председател.

При официалното оповес-
тяване на учредяването на 
Конфедерацията на автобус-
ните превозвачи, към момента 
7 организации от сектора са 
учредителите на тази Конфе-
дерация, като се очаква да ста-
нат и повече. Всички знаем, че 
многото организации в този 

бранш и като структури, не 
рядко се разминават и позици-
те по важни теми и въпроси. 
Сега тази Конфедерация е кон-
сенсусна форма на обединение, 
а не аналог на това, което беше 
предложено – Автомобилна ка-
мара.

Когато излязохме на про-
тест за автомобилната кама-
ра, ние много ясно обяснихме, 
че не намираме никаква логика 
в това да бъдем обединени чрез 
закон, тъй като браншът в ав-
тобусния сектор се обедини. А 
реално ние имаме общи инте-

реси, общи ценности, общи 
идеи, които надяваме се да осъ-
ществим. Няма да бъде честно 
да кажем, че ние нямаме разно-
гласия помежду си по някои от 
темите, но в крайна сметка 
това, което е необходимо да се 
постигне като резултат за 
бранша, това, което е важно за 
обществото, ние сме го по-
стигнали.  Това е правилният 
път, по който ние отдавна 
вървим.

Тези организации, които са в 
Конфедерацията са онези орга-
низации, които комуникират и 

Магдалена Милтенова – първият Магдалена Милтенова – първият 
Председател на Конфедерацията Председател на Конфедерацията 
на автобусните превозвачина автобусните превозвачи
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реално участват в работа с 
Министерство на транспор-
та, в комисиите, в работните 
групи. Една организация, която 
не се присъедини към нас е БА-
САТ, а ние ги бяхме поканили, но 
това е преценка на  колегите, 
така, че имаме възможността 
отново да ги поканим да се 
присъединят към нас. Където 
има  регионални организации, 
самите те ще преценят дали 
ще влязат с организациите си 
в Конфедерацията, дали като 
самостоятелни фирми в някое 
от сдруженията, които са 
учредители и  всъщност това 
е смисълът на свободния избор 
на хората.

 Това, което ние казвахме 
през цялото време, че не могат 
да се нарушават правата ни, че 
обединението на организации 
и граждани е наше право и това 
се случи всъщност. 

Що се отнася да самата 
Конфедерация, всички превоз-
вачи, коита са лицензирани 
имат свободата да избират 
къде да членуват. Това беше и 
нашата воля, когато трябваше 
да се създаде Закона за автомо-
билната камара. Няма как да 
бъде обединен автобусния и 
товарния превоз. Това много-
кратно сме го заявявали. 

Ако някои от товарния пре-
воз, прояви интерес може да 
бъде като асоцииран  член, но 
той няма да има право да взема 
решения, които се отнасят за 
автобусния сектор, защото 
няма как да обедени целия 
транспорт – ж.п. транспорта 
и т. н.

Ние сме се съсредоточили 
към това, което бяхме поели 
като ангажимент - Тази орга-
низация да представлява инте-
ресите на автобусните пре-
возвачи.

Ние сме една организация, 
която трябва да изразява ста-
новището на всички ни, аз в ка-
чеството си на ротационен 
председател искам да благода-
ря на колегите, за гласуваното 
доверие. Ние, в Конфедерация-

та, не сме коментирали нещо 
подобно, така, че аз не бих си 
позволила да говоря от тяхно 
име за неща, които не сме 
уточнили. 

Ние сме внесли в Комисията 
по регионална политика пред-
ложение за безопасността в ав-
тобусите и по точно за кола-
ните, тъй като именно тази 
комисия промени Закона за пъ-
тищата, което е свързано и с 
промени в Закона за автомо-
билните превози. По този на-
чин се избягва общественото 
обсъждане. Многократно каза-
хме, че тази тема за нас е от-
ворена, предстои да има гра-
тисен период и за нас най-
добре би било да има общест-
вено обсъждане, на което наши 
организации, граждани да изра-
зят своето становище. Ние 
нямахме друг вариант, защото 
тази комисия разглеждаше за-
конопроекта. Подали сме пред-
ложение и в крайна сметка сме 
подкрепили становището на 
Премиера, защото той насто-
ява да се сложат колани. Напра-
вили сме предложението по на-
чин, който прецизира европей-
ските норми. 

Вносителите на законопро-
екта предлагат всички авто-
буси задължително да бъдат 
оборудвани с колани. Това не 
беше съобразено с действащо-
то европейско и българско за-
конодателство. Не могат всич-
ки автобуси да се оборудват, 
при положение, че  градските 
автобуси и автобусите от  
клас А и клас Б, това е наша 
терминология и за по-широка-
та аудитория обяснявам, че 
това са градски и извънградски 
автобуси, че в тях могат да пъ-
туват правостоящи пътници.  
Тези автобуси към настоящия 
момент се произвеждат без ко-
лани. Това, което ние сме пред-
ложили и което кореспондира 
със законодателството е при 
дължина на автобусните линии 
до 30 км от редовните схеми, а 
именно общинска, областна и 
републиканска всъщност се до-

пускат правостоящи пътници. 
Т. е до 30 км всички автобуси 
извършващи този вид превоз 
трябва да бъдат освободени 
от колани, защото  автобуси-
те са произведени така и ние 
имаме абсолютното право да 
превозваме правостоящи път-
ници. 

Над 30 км приемаме, че 
трябва да се оборудват турис-
тическите автобуси от клас Б 
и клас 3. Това ще рече туристи-
чески автобуси до 22 места и 
туристически автобуси над 22 
места. Колегите бяха предло-
жили до 30 км специализирани-
те превози да бъдат освободе-
ни от колани, а ние предложи-
хме това да бъде само за рабо-
тещите, защото в тези спе-
циализирани превози попадат 
и ученическите превози. Абсо-
лютно нелогично е ние да не 
обезопасяваме децата. Това е, 
което сме предложили по от-
ношение на коланите. 

Що се отнася до видеорегис-
траторите, ние сме изразили 
нашата позиция, че подкрепя-
ме поставянето на видеорегис-
тратори. Но то трябва да об-
хване всички участници в дви-
жението. Поставяне на видео-
регистратори само на автобу-
сите е доста дискриминацион-
но от една страна, от друга 
страна е тежест на превозва-
чите, не само финансова, а и ад-
министративна, защото ние 
трябва да назначим хора, кои-
то да обработват тези данни, 
и ние обезценяваме човешкия 
живот от другата страна на 
движението. Не можем да при-
вилегироваме пътниците в ав-
тобусите за сметка на оста-
налите участници в движение-
то, защото аз ще ви дам една 
статистика – за 11 години са 
станали 46 катастрофи с ав-
тобуси, при които са загинали 
около 90 и няколко човека. Само 
за миналата година имаме 7 
хил. катастрофи ,при които са 
загинали 682 човека.
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Във връзка с учредяване-
то на новата Конфеде-
рация на автобусните 

превозвачи, трябва да изтък-
на, че разликата между кама-
рата и Конфедерацията е 
тази е, че членството в  кама-

рата е задължително за всич-
ки. Ние направихме нещо раз-
лично, на доброволен принцип, 
на правото на сдружаване в 
държавата ни, като със съ-
ществуващите 7 организации 
в транспортния бранш, ние 
от дълги години работим съв-

местно по проблемите, които 
практически са общи за бран-
ша. Заедно и при отстоявне 
на проблемите  ни пред съот-
ветните управленски и ръко-
водни органи, Министерство, 
Транспортна комисия и т. н. 

Всички, които ще членуват 

Петър Захариев – ПредседателПетър Захариев – Председател
на Националното сдружение на на Националното сдружение на 
автобусните превозвачи у насавтобусните превозвачи у нас
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в Конфедерацията са транс-
портни фирми с лицензи и 
всички те са най-големите, 
ефективно действащи и прак-
тически работещи в бранша 
със собствени превозни сред-
ства, изпълняващи линии, из-
пълняващи туристически 
превози и всякакви други пре-
вози, т. е това са реално съ-
ществуващи организации. Но 
има и имена на организации, 
които са със съвсем символич-
но членство, със символичен 
брой членове, и  създадени да 
го кажем направо кухи орга-
низиции, което ще се избегне в 
новоучредената Конфедера-
ция. 

Във връзка със смяната на 
министъра на транспорта, 

заявявам, че що касае работа-
та ни с предходните минист-
ри и с министър Московски 
сме имали доста срещи, има 
постигнати доста неща, има 
много отворени теми, които 
не успяхме да постигнем като 
решение на проблематиката и  
очаквам с новия министър да 
продължим диалога и да ре-
шим проблемите. Има неща, 
които трябва да бъдат реша-
вани в бърз порядък, просто 
чакаме да бъде определен но-
вият министър и ще поискаме 
среща. Взаимоотношенията 
ни с управляващите, особено в 
нашия бранш, бих нарекъл 
един жив организъм, защото 
за разлика от останалите, 
той е много обвързан между 

управляващи и оперативно ра-
ботещите като превозваче-
ските фирми не само в Бълга-
рия, но и в цяла Европа. Ние 
черпим опит от нашите пар-
тьори в Европа, от големите 
европейски държави и искаме 
да пренесем този опит. Преч-
ка в стопроцентово постига-
не на желаните от нас резул-
тати винаги е имало и това е 
поради факта, че има много 
браншови организации. При 
срещи и провеждани разгово-
ри с Транспортно министер-
ство или в Транспортна коми-
сия в Парламента, едните ис-
кат това, другите – онова. В 
момента това ще бъде сведе-
но до минимум. 

Голям проблем в нашия 
бранш са и пътища, поддръж-
ката им, организация в тази 
посока, пътни знаци. Отново 
бих се позовал на европейска-
та практика, на европейския 
опит като член на ЕС, е че се 
движим в погрешна посока, 
търсейки единствено причи-
ната за случилото се в Своге и 
подобни други случаи, а имен-
но в наличието на колани и ви-
деорегистратори. Естестве-
но те имат своето значение 
за сигурността, но на послед-
но място. Основно трябва да 
се концентрираме върху пъ-
тищата, защото в съвремен-
на България, съвременните пъ-
тища не могат да бъдат като 
преди 100 години, технически 
преди 100 години. Искам само 
да обърна внимание и на шо-
фьорите – „катастрофа в Бъл-
гария“, катастрофа в пренос-
ния смисъл -  купени книжки, 
неподготвени хора, това 
нещо го няма в Европа. И на 
трето място техниката. 
Цяла Европа работи за подмя-
на на техниката – нови маши-
ни, нови автобуси, нови ками-
они, нови леки коли. Това е ис-
тината. 
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Представители на авто-
мобилната индустрия от 
цял свят се събират в Ин-
тер Експо Център за първо-
то по рода си събитие у нас 
Automotive Forum & Expo 
Sofia , подкрепено от 
Automechanika - водещият 
световен бранд за автотех-
нически изложения и най-ус-
пешната търговска марка на 
Messe Frankfur. В рамките на 

4 поредни дни – от 18-и до 
21-и октомври над 80 компа-
нии ще покажат последните 
технологии и иновации от 
бранша, както и актуални-
те си предложения в сфера-
та на следпродажбения сер-
виз. По време на Automotive 
Forum & Expo Sofia ще бъдат 
изложени още авточасти и 
компоненти, автосервизно 
оборудване, аксесоари и кон-

сумативи за леки, лекото-
варни и тежкотоварни ав-
томобили. Заедно с това по-
сетители ще се радват и на 
богата съпътстваща про-
грама, както и на специално 
изградена демо зона, органи-
зирана от Българска федера-
ция по автомобилен спорт, в 
която ще има симулатори за 
демонстрации, свързани с 
пътната безопасност. 

Участниците в Automotive 
Expo Sofia ще представят 
разнообразие от продукти: 
от части за автомобилното 
окачване, широка гама от съ-
единители, високачествени 
смазочни материали и анти-
фризи, асортимент от про-
дукти за пълноценната гри-

в к к

Аутомотив Експо София

Ново изложение за Ново изложение за 
автомобилната индустрия автомобилната индустрия 
в Софияв София    

Над 80 компании представят Над 80 компании представят 
най-новото от света на автомобилната най-новото от света на автомобилната 
индустрия и следпродажбения сервиз индустрия и следпродажбения сервиз 
на Automotive Forum & Expo Sofiaна Automotive Forum & Expo Sofia

Събитието Събитието 
ще се състои от ще се състои от 
18-и до 21-ви 18-и до 21-ви 
октомври в октомври в 
Интер Експо Интер Експо 
Център Център 
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жа за двигателя и филтри-
те, през решения за цялост-
ната грижа на автомобила, 
сред които гарнитури, 
уплътнителни системи и 
иновации, осигуряващи ико-
номичност и природосъо-
бразност, до изключително 
иновативни  произведения, 
като сензори, които следят 
налягането в автомобилни-
те гуми; машина за водород-
но вътрешно почистване на 
двигатели, която дава въз-
можност за премахване на 
карбоновите отлагания, 
саждите и нагарите без раз-
глобяване на двигателя. 

И още – за първи път пред 
българската публика ще бъде 
показана система за защита 
на гумите и автоматизира-
ната безконтактна авто-
мивка, която осигурява ико-
номия до 60% за електри-
чество и 50% за вода в срав-
нение с ръчното почистване 
ще са също сред акцентите 

в рамките на Automotive 
Forum & Expo. По време на съ-
битието ще бъде демон-
стриран за първи път нов ця-
лостен проект от Япония – 
автомобил Datsun 280Z, рес-
тавриран напълно и преобра-
зен във Vilner стил. 

Тези и още много други 
продукти и иновации от све-
та на автомобилната индус-
трия ни очакват на първото 
издание на Automotive Forum 
& Expo от 18-и до 21-ви ок-
томври в Интер Експо Цен-
тър. 
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SsangYong (Корея) SsangYong (Корея) 

на Auto City на Auto City 
Пловдив 2018 Пловдив 2018 

Водещата и единствена специализирана в производството на всъде-
ходи и 4х4 автомобили компания в Южна Корея - SsangYong Motor 
Company - постоянно обновява и допълва продуктовата си SUV гама. 
След наскоро представения D-сегмент SUV Rexton G4, който е новият 
флагман на южнокорейската марка, дойде ред на 

Musso (D-сегмент пикап с висока проходимост) - Musso (D-сегмент пикап с висока проходимост) - 
НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕРА на изложението Auto City Пловдив 2018 НАЦИОНАЛНА ПРЕМИЕРА на изложението Auto City Пловдив 2018 

Изложение Auto City, 24 - 29 септември, Изложение Auto City, 24 - 29 септември, 
Международен Технически Панаир, ПловдивМеждународен Технически Панаир, Пловдив
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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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Изцяло новият пикап 
Musso на южнокорей-
ския SUV-специалист 

Ssang Yong Motor пристига в 
България тази есен, благода-
рение на изключителния 
дистрибутор на марката - 
Ратола Корпорация и бе звез-
дата на щанда на SsangYong  
в Пловдив на специализирано-
то автомобилно изложение 
Auto City, което се проведе в 
рамките на есенния Между-
народен Технически панаир (24 
- 29 септември 2018).

Изграден върху платформа-
та на новия SUV-флагман Rexton 
G4, Musso споделя неговата 
конструкция с високоякостна 
рама, която, в комбинация със 
задвижването 4х4, му осигуря-
ва изключителна здравина, от-
лично поведение извън пътя и 
безкомпромисна сигурност. 
5-местният пикап с двойна ка-
бина съчетава лукса на премиум 
всъдехода Рекстън, чиято 
платформа и компонентна 
база споделя, с ненадмината 
функционалност и огромна то-
варна платформа. Допълнен с 
подходящите за целта над-
стройки и аксесоари, високоп-
роходимият пикап Musso се 
превръща в универсално транс-

портно средство, еднакво под-
ходящо за работа и удоволст-
вие там, където теренът е 
предизвикателство.

Мусо е задвижван от мощен 
дизелов 2.2 e-XDi двигател с ди-
ректно впръскване на гориво-
то и турбина с променлива гео-
метрия с мощност 181 к.с. и 
максимален въртящ момент 
от 400 Нютонметра, поддър-
жан в диапазона 1,400-2,800 об./
мин. Скоростните кутии са 
6-степенни, съответно ръчна 
и автоматична, разработка на 
реномирания японски произво-
дител Aisin Seiki.

Отвътре, в сравнение с по-

вечето пикапи на пазара, Musso 
е изключително луксозен и бо-
гато оборудван. Усещането за 
разкош идва както от щедро-
то пространство, отпуснато 
за раменете и краката на вода-
ча и пътниците, така и от ви-
сокото качество на матери-
алите в купето. Топ-версиите 
на Musso са с комфортни седал-
ки, тапицирани с високока-
чествена естествена кожа 
Nappa и ултрамодерна инфо-
тейнмънт система с 9.2-инчов 
сензорен дисплей с висока резо-
люция и приложения Apple 
CarPlay/Android Auto, Wi-fi 
mirroring и др.
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Разбира се, на щанда на 
Ratola, редом с Musso, беше и  
неговия вдъхновител - 
царствения Rexton G4 (D-сег-
мент SUV с висока проходи-
мост) 

Въпреки че носи добре позна-
тото име Rexton, внушителни-
ят южнокорейски всъдеход не е 
еволюция на предходния модел, 
а чисто нова разработка, стъ-
пила на последно поколение но-
сеща рама, изработена от ре-
волюционната високотехноло-
гична гига-стомана на POSCO. 
Задвижва се от 2.2-литров тур-
бодизелов двигател с максимал-
на мощност 181 к.с. и максима-
лен въртящ момент 420 Нм, ку-
плиран с 6-степенна ръчна или 
7-степенна автоматична тран-

смисия Mercedes-Benz. Размери-
те му са увеличени спрямо пре-
дишното поколение на Рекстън: 
дължина 4,850 мм, широчина 
1,960 мм, височина 1,825 мм и 
междуосие 2,865 мм, а силуетът 
успешно интерпретира акту-
алните тенденции в автомо-
билния дизайн. Луксозният ин-
териор на Rexton G4 се отлича-
ва с високо качество на мате-
риалите и изпълнението, а изо-
билието от системи за кон-
трол и сигурност (ABS-EBD, 
ESP, BAS, TCS, HBA, HDC, HSA, 
ARP, SSPS, ESS, AEBS, FCWS, 
LDWS, BDS, LCA, RCTA, TSR, 
TPMS и др.) осигурява комфорт-
но и безгрижно пътуване. 

Пасивната сигурност на 
Rexton G4 включва още 9 въз-

душни възглавници и най-на-
деждната механична защита 
от деформации. Инфотей-
нмънт системата, поддържа-
ща Apple CarPlay и Google 
Android Auto, e с голям 9.2-инчов 
сензорен дисплей с висока резо-
люция и множество функции, 
между които навигация и пар-
кинг-асистент с 360° видео об-
зор. След всичко изброено дотук 
е наистина изненадващо, че ле-
вовата цена на новия Rexton все 
още е 5-цифрена, дори в най-ви-
соката версия Premium, а до-
пълнително предимство в Бъл-
гария е наличието на 7 пълно-
ценни седалки, което означава, 
освен комфорт, право на данъ-
чен кредит за юридическите 
лица.
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Новото Новото Volvo V60Volvo V60  
вече има и вече има и 
Cross Country версияCross Country версия

Производителят на премиум автомобили 
Volvo Cars представи днес Cross Country вер-
сия на новото средно размерно комби V60. 

Солидното V60 Cross Country е най-новото попъл-
нение в гамата от изцяло нови модели, които са в 
основата на процеса на трансформация на компа-
нията през последните години.

Също като своя събрат V60, който беше пред-
ставен по-рано тази година на алеята пред ти-
пична семейна къща в Стокхолм, V60CC олицетво-
рява идеята за многофункционалното шведско се-
мейно комби. Към този профил V60CC добавя и 

способността да се движи по всякакви пътища, 
която е определяща за Cross Country моделите на 
Volvo, още от създаването на гамата през 1997 г.

„Създадохме Cross Country гамата преди повече 
от 20 години и с V60 Cross Country укрепваме ста-
билното родословие на нашите безопасни, способ-
ни и многофункционални автомобили“, заяви Хакан 
Самуелсон, президент и главен изпълнителен ди-
ректор на Volvo Cars.

Пътният просвет на V60 Cross Country е увели-
чен със 75 мм спрямо V60, благодарение на специал-
но разработеното Cross Country шаси и окачване, 
които подобряват офроуд възможностите на ав-
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томобила. Задвижването на всички колела е стан-
дартно при V60 Cross Country, както и функциите 
за спускане по наклон и контрол на стабилността 
и сцеплението: Hill Descent Control, Electronic 
Stability Control, Corner Traction Control. Наличен е и 
специален Off-Road режим на шофиране.

Също като новите модели от сериите 60 и 90 
на Volvo, V60 Cross Country се базира на специално 
разработената платформа Scalable Product 
Architecture (SPA) и има същите технологии за без-
опасност и система за свързаност и инфотей-
нмънт. Прочутата система за безопасност на 
Volvo – City Safety с автоматично спиране, е стан-
дартна за V60 Cross Country. Тя помага на водача да 
избягва потенциалните опасности, като разпоз-
нава пешеходци, велосипедисти и едри животни.

Системата за полуавтономно управление Pilot 
Assist подпомага водача със завиването, ускорение-
то и спирането при пътища с добра маркировка и 
скорост до 130 км/ч. Функциите за предотвратя-
ване на навлизането в насрещното движение и 
предпазване от излизане извън пътното платно 

Oncoming Lane Mitigation и Run-off Road Mitigation, 
също са стандартни. Опционалната функция за 
предупреждение за опасност от удар при движе-
ние назад Cross Traffic Alert с автоматично спиране 
допълнително повишава безопасността. Тези и 
други доказани технологии правят новото V60 
Cross Country един от най-сигурните автомобили 
на пътя.

Инфотейнмънт системата на Volvo Cars Sensus 
Connect е напълно съвместима с Apple CarPlay, 
Android Auto и 4G и осигурява безпроблемна свърза-
ност на водача, независимо от това дали шофира 
в града или по извънградските пътища. Инту-
итивният, подобен на таблет тъч скрийн съче-
тава функциите на автомобила, навигацията, ус-
лугите за свързаност и приложенията за забавле-
ние.

Новото Volvo V60 Cross Country ще бъде налич-
но с бензинов двигател Т5 AWD и дизелов двигател 
D4 AWD. На по-късен етап ще бъдат налични Mild 
Hybrid и Plug-in Hybrid версии.
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Огромният европейски пазар, организиран в 
експозиционния център в Римини пред-
ставя всички големи международни марки 

автобуси, резервни части, аксесоари на изложе-
нието, което ще се състои от 24 до 26 октом-
врии.

IBE International Bus Expo е най-голямото ав-
тобусно изложение в Средиземноморието и 
Южна Европа, което се провежда на всеки две 
години, не напразно наречено „Вселена на авто-
бусите“.

Потвърдили участие са Iveco, Evobus, Man, 
Scania, Volvo, Irizar, Van Hool, Vdl, Solaris, Otokar, 

Isuzu, Indcar, Beulas, King Long, Tomassini и още 
много други. Да не забравим да споменем и учас-
тието на много сервизи и фирми за резервни 
части.

Единственото търговско изложение в сек-
тора в Италия ще се съсредоточи върху ту-
ристическия сектор, маршрутите на дълги 
разстояния, местния обществен транспорт и 
проблемите на енергийния преход към електри-
чески, хибридни и газови автобуси.

В програмата активно участие ще вземат и 
търговските асоциации Asstra, Anav и Agens.

Откриването на събитието вече е планира-
но за сутринта на 24 октомври.Ще бъде пред-

IBEIBE - най голямото - най голямото 
изложение 

24-26 ОКТОМВРИ 2018 Г.

за автобуси за автобуси 
в Средиземномориетов Средиземноморието
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ставена актуалната ситуация с подновяване-
то на автобусния парк с участието на ключо-
вите фирми от сектора. Активно участие ще 
вземат представители от Министерството 
на икономиката и финансите в Италия,асоциа-
циите ASSTRA, ANAV и AGENS и Legambiente. 
Ще вземат участие и висши ръководни кадри 
от Министерството на инфраструктурата и 
транспорта и региона на Емилия Романя.

Следобяда на 24 октомври  ANAV ще прове-
де семинар, посветен на корпоративното бла-
госъстояние и представяне на резултатите 
от ad hoc проучване.

Също в следобеда на 24 октомври ще се про-
веде семинар организиран от ASSTRA, озаглаве-
на LPT: Достъпност и услуги за хората с увреж-
дания.

Най-атрактивно ще бъде на конкурса „Ав-
тобусен шофьор на годината“, който ще се 
проведе в сътрудничество със списание 
AUTOBUS. Церемонията по награждаването 
ще се състои в 4:45 ч. на щанда на IVECO, основ-
ният спонсор на проекта, който включва и ZF 
Italia като технически спонсор. 

На втория ден – 25 октомври, четвъртък 
ще бъде представена рекламната кампания 
"АВТОБУС и СПОРТ" в сътрудничество с ANAV 
и IVECO, а пресконференцията на EVOBUS ще 
бъде домакин на представянето на рекламна-
та кампания VAICOLBUS в сътрудничество с 
ANAV и EVOBUS.

Програмата за втория ден ще бъде завърше-
на на техническа среща на тема "Технологична-
та еволюция на автобусите", проведена от ра-

ботната група на АССТРА,и още един семинар 
на тема "Насоки за внедряване на електронни 
системи за издаване на билети за малките и 
средни предприятия ".

Предвидено е и представяне на фирми от 
сектора свързани със списание AUTOBUS.

ТЕСТ ДРАЙВ НА НАЙ-НОВИТЕ 
ПОСТИЖЕНИЯ НА АВТОБУСНИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Специално внимание се обръща на множе-
ство предвидени тест драйв.

Евобус ще представи туристически авто-
буси Mercedes и Setra; Иризар ще предостави 
12,37-метровия формат i6S; MAN ще покаже 
туристическите автобуси Lion's Coach и 
Neoplan Cityliner.
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От Скания ще има две версии на Touring (мо-
дели с две и три оси);

Volvo ще представи 13,1 метра 9700, Vdl на 
Fhd2 129-450 и Fhd2 139-450. Ивеко и Отокар ще 
предложат своите модели, а също така ще има 
и микробуси от Atego Mercedes Cafa sud и Isuzu 
Novociti и Novovip (разпространявани от 
Officine Mirandola).

През 2016 г. присъстваха 6 815 посетители 
от 29 страни, по-специално от Испания, Белгия 
и Германия.

Автобусният бранш е динамично развиващ 
се бизнес сектор: според оценките на AUTOBUS 
регистрациите на превозни средства над 8 
тона през 2017 г. възлизат на 2,278: 500 повече 
от предходната година (+ 31%).

Възстановяването се дължи на финансира-
щите модели: 719 градски (+ 79% в сравнение с 
преди две години) и 708 автобуса за редовни ав-
тобусни линии (+ 52%), сектор, който в по-нега-
тивни години бе спаднал под 400.

Конкурсът IBE BUS DRIVER – Най-добър ав-
тобусен шофьор на годината е инициатива на 
IBE (International Bus Expo)и ще се представи в 
сътрудничество със списание AUTOBUS, за да 
короняса най-добрия шофьор на автобуси в 
Италия. Водачите първоначално са номинира-
ни от собствените си транспортни компа-
нии, за да участват във финала на 24 октомври 
в Римини, ден на церемонията по награждава-
нето.
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ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЕ В ЛАС ВЕГАС -ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОВ И ОРЪЖИЕ В ЛАС ВЕГАС -
SHOT SHOW 19.01.2019 – 26.01.2019SHOT SHOW 19.01.2019 – 26.01.2019

  Самолетен билет с включени летищни такси. 
Пътуването е предвидено да бъде осъществено с 
Bulgaria air и Virgin със следното полетно разписание 

FB  19JAN 6 SOFLHR       1420 1555   
VS 20JAN 7 LGWLAS       1010 1300   
VS 25JAN 5 LASLGW        1530 0925+1 
FB 26JAN 6 LHRSOF        1645 2150   

  Трансфер в Лондон от летище Хийтроу до Гатуик 
и обратно;

   Трансфери летище в Лас Вегас - хотел - летище; 
  1 нощувка със закуска в Лондон  в хотел 3* до лети-

щето; 
  5 нощувки в избрания тип стая в Лас Вегас; 
  Регистрация за изложението SHOT SHOW’19;
  Пълно съдействие при кандидатстване за виза;
  Медицинска и туристическа застраховка с покри-

тие на стойност  50 000 евро;
  Придружител  от страна на фирмата /при група 

от минимум 12 човека/.

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

Записване и информация: 
029805610, 0878 575200, 0878 864160, vakancia@einet.bg

ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА: ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА:  € 1990 € 1990

SHOT Show в Лас Вегас по традиция е едно от водещите специализирани събития в световен мащаб, 
посветени на стрелбата и лова на открито. Изложението и съпътстващите го конферентни мероприятия 
привличат всички специалисти, интересуващи се от последните новости в областта на спортната стрелба, 
лова, оптиката и всички свързани с това специализирани аксесоари. 

На това изложение ще намерите комбинирани огнестрелни оръжия, боеприпаси, прибори за хранене, спе-
циализирано облекло, оптика, бинокли и всички други аксесоари, продукти и услуги, свързани с лова и стрелбата. 

Изложението представлява и уникална възможност да се запознаете с най-новите тенденции в бранша, 
както и да създадете директни контакти с компании и асоциации, да подготвите търговски договори или да 
станете представител на американски стоки и услуги.

Изложението SHOT Show е международно и привлича купувачи от цяла Америка, както и от повече от 
100 страни по света. Ежегодно се посещава от над 60 000 представители на този бранш. 
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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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МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВАИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА  

GENEVA  INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2019

За повече информация относно пътуването, моля За повече информация относно пътуването, моля 
обръщайте се към ТА „Ваканция” ООД, обръщайте се към ТА „Ваканция” ООД, 

тел. 02 980 56 10, 0878 575200, 0878 864 160, тел. 02 980 56 10, 0878 575200, 0878 864 160, 
vakancia@einet.bgvakancia@einet.bg

ПАКЕТНА ПАКЕТНА 
ЦЕНА:ЦЕНА:  

 € 395 € 395

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

В пакетната цена не е включено:В пакетната цена не е включено:

8 март 8 март –– 11 март 2019 11 март 2019

  3 нощувки в Aparthotel Adagio Geneve Mont Blanc или подобен. Настаняването 
е в двойна стая. Доплащане за единично настаняване 150 евро.  

  Трансфер летище - хотел;
   Транспорт с градски автобус хотел – летище; 
  Ваучер за ползване на градския транспорт по време на целия престой; 
  Входен билет за изложението на 9 март; 
  Медицинска застраховка с асистанс на стойност 4000 евро;
  Водач по време на пътуването /при група от минимум 12 пътуващи/.

  Самолетен билет на Wizz air, чиято цена към 5 октомври 2018 г. декември е 
около 260 лева в двете посоки с включени летищни такси и  малък салонен 
багаж до 10 кг и размери до 42 Х 32 Х 25 см. 

  Туристическа курортна такса, която се заплаща директно в хотела – 
3.30 CHF човек/ден

 Екскурзии по желание, лични разходи, бакшиши, изхранване
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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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Колесните главини EUROPART се произ-
веждат от сплав на сив чугун с високо 
качество и термоустойчивост. С 

помощта на най-модерни машини се га-
рантира точно спазване на производ-
ствения процес. Висококачествените 
ролкови лагери са монтирани с ка-
чество като при първоначално 
вграждане и гарантират дълъг 
срок на експлоатация, както и 
минимален шум – всичко това 
подкрепено от използването 
на дълготрайни и високотем-
пературни греси. Високите 
въртящи моменти се преда-
ват с едно точно водене на 
вала.

„Нашите колесни главини 
EUROPART непрекъснато се 
подлагат на строги тестове 
за функционалност и на дълго-
вечност", обяснява Себастиан 
Кампхаус, директор на продук-
товия мениджмънт. „Те са под-
ходящи за много от най-раз-
пространените автомобили и 
ние гарантираме дълготрайна 
корозионна устойчивост“ Г-н 
Кампхаус е убеден, че „колесните 
главини са оптимално разширение 
на асортимента в портфолиото на 
продукти Премиум части 
EUROPART“.

Премиум частите EUROPART пред-
ставляват много богат асортимент от 
над 7 500 продукта на собствената марка. 

Той съдържа части от областите оси, ходова част, 
части за двигатели, осветление и оборудване как-
то и аксесоари. Освен това предлагаме на клиен-
тите консумативи и продукти, необходими за 
сервизите. Със своя контролиран по цял свят ме-
ниджмънт на качеството най-добрият търговец 
на части за товарни автомобили в Европа осигуря-

ва непрекъснато нарастващ 
професионализъм 

в търговия-
та.

•  Произведени по най-високия 
стандарт при автомобилитестандарт при автомобилите

•  •  Максимална прецизност Максимална прецизност 
на производствона производство

• • Широк асортимент Широк асортимент 

EUROPARTEUROPART  
предлага премиум части предлага премиум части 

колесни главиниколесни главини      
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За трети пореден път 
EUROPART е избрана за 
„най-добра марка“ в кате-

горията Търговия с части за 
товарни автомобили. 

Читателите на специализира-
ното списание PROFI Werkstatt из-
браха водещия в Европа търговец 
за части за товарни автомобили 
и части за сервизи със забележи-
телните 36,14 процента. Така 
фирма EUROPART беше отличена 
както с компетентния си и удо-
бен за клиентите сервиз, бързата 
и прецизна логистика така и с бо-
гатия си асортимент от стоки. 
Традиционното предприятие от 
Хаген, което през тази година 
чества своя 70-годишен юбилей, се 
отличава и с награда за дългого-
дишно и трайно позитивно разви-
тие.

„Това е чудесна оценка за наша-
та работа на место с клиентите 
и нещо много специално“, подчер-
тава важността на третия поре-
ден успех Олаф Гисен, CEO на 
EUROPART. „Това високо признание 
е заслуга на целия екип на 
EUROPART. “ Поради това г-н Ги-
сен прие наградата съзнателно от 

името на целия екип при присъж-
дането й на 11. септември 2018 на 
изложението във Франкфурт за-
едно с Михаел Венеман, ръководи-
тел продажби за Централна Евро-
па.

„Отличаването като най-до-
бра марка за трети пореден път 
показва, че е правилно, клиентите 
да бъдат най-важни при нашата 
работа. Освен това аз съм твърдо 
убеден в това, че стратегията на 
нашата марка се приема положи-
телно“, описва причините за по-
бедата г-н Венеман. „С помощта 
на нашата собствена марка Пре-
миум части EUROPART ние пред-
лагаме качествено равностойна 
алтернатива на фирмите произ-
водители на марки. За много от 
нашите клиенти това е важен 
елемент при сътрудничеството с 
EUROPART.“

Наред с наградата в категория 
Търговия с части за товарни ав-
томобили предприятието от 
град Хаген се гордее с добрите 
места в другите категории, в 
които беше номинирано. „Втори-
те места при Масла и Смазочни 
материали както и Сервизни ре-
шения и третото место в сфера 

Почистване и грижи са отлични“, 
споделя радостта си г-н Гисен. 
„Това от една страна е потвърж-
дение за качеството на собстве-
ната марка Премиум части а от 
друга страна в сферата Сервизни 
решения е доказателство, че може 
да бъде постигнат успех на пазара 
и като единствено решение неза-
висимо от марките.“

През изминалите десетиле-
тия EUROPART се фокусира в сфе-
рите Товарни автомобили, Ав-
топрицепи както и Автобуси и е 
утвърдена като водеща на евро-
пейския пазар. Търговското пред-
приятие следва стратегията как-
то посредством органичен рас-
теж, целево привличане на клиен-
ти така и посредством коопера-
ция с национални и международни 
партньори, за да повишава непре-
къснато своя пазарен дял. Този 
път се поддържа в момента с но-
вата EWOS 3.0. Новият портал е 
не само онлайн магазин, а предлага 
на клиентите и много полезни 
функции за ежедневната работа.

И през 2018 г. титлата И през 2018 г. титлата 
Най-добра марка се Най-добра марка се 
присъжда на EUROPART присъжда на EUROPART 

• •  Читателите на  Читателите на 
специализираното специализираното 
списание PROFI Werkstatt списание PROFI Werkstatt 
избират за трети пореден път избират за трети пореден път 
EUROPART за „най-добра EUROPART за „най-добра 
марка” в рубриката Търговия с марка” в рубриката Търговия с 
части за товарни автомобиличасти за товарни автомобили

•  •  Стратегия на марката и Стратегия на марката и 
близост до клиентите близост до клиентите 
остава гаранция за успехостава гаранция за успех

•  •  Успешният курс на растеж Успешният курс на растеж 
продължавапродължава
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С премиера на Paris Motor Show, My Speedy позво-
лява на шофьорите да получават превантивни 
известия и съвети за състоянието на техните 

автомобили директно на смартфоните им.
Bridgestone, най-големият производител на гуми и 

каучукови изделия в света , обявява стартирането на 
модерно решение за поддръжка на гуми и автомобили, 
което ще може да се използва в цяла Европа. Концеп-

цията бе разработена като "Bridgestone Connect" с цел 
да се създаде свързано решение за автомобили, което 
да даде на шофьорите по-голяма увереност и спокой-
ствие. Приложението ще бъде комерсиализирано за 
първи път от френската верига Speedy като My 
Speedy. Чрез мониторинг в реално време на състоя-
нието на превозните средства, приложението пома-
га на водачите като маркира потенциално опасни 
проблеми, за да се избегнат опасни инциденти, които 
струват време и пари. 

Като лидер в индустрията, Bridgestone се ангажи-
ра да идентифицира и решава ежедневните предизви-
кателства на шофьорите с иновативни и удобни ре-
шения.

Днес цифровата революция предефинира това, 
което е възможно, и дава възможност на Bridgestone 
да въведе новаторски решения за мобилност, за да 
отговори на нуждите на шофьорите. Следвайки об-
щоевропейски потребителски проучвания и подкре-

Най-новите решения в областта Най-новите решения в областта 
на гумите и поддръжката на на гумите и поддръжката на 
превозни средства с My Speedyпревозни средства с My Speedy

Bridgestone помага на шофьорите Bridgestone помага на шофьорите 
да се грижат по-добре за своите да се грижат по-добре за своите 
превозни средства благодарение превозни средства благодарение 
на приложението за прогнозна на приложението за прогнозна 
поддръжка My Speedyподдръжка My Speedy
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Форум

 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 
строителна техника и селскостопански машини , предлага  също изработка и 
монтаж на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановя-
ване и фолиране на бронирани стъкла  и пълна или частична бронировка на авто-
мобилите.

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 ба-
гажни 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 авто-
сервизно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                   Поздрави: фирма „Хаджигрудев и син” ЕООД
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пено чрез дигитални инструменти, My Speedy е ре-
шение на Bridgestone, което помага на шофьорите да 
поддържат по-добре своите превозни средства.

РЕШЕНИЕ С ИСТИНСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
ЗА ПРЕДСКАЗУЕМА ПОДДРЪЖКА

Видимостта на състоянието на автомобилите е 
проблемна област за много хора, като шофьорите 
обикновено не знаят какво се случва под капака на ко-
лата им. Това може да доведе до неочаквани и дори 
опасни ситуации. Но шофьорите вече могат да се въз-
ползват от най-новите решения в областта на гуми-
те и поддръжката на превозни средства, за да бъдат 
по-внимателни, като същевременно спестяват вре-
ме и пари.

My Speedy използва вграден телематичен донгъл 
за наблюдение на всички ключови компоненти на ав-
томобила като гуми, спирачки, батерия, моторно 
масло и сигнали по подразбиране - всичко това в реал-
но време. И с помощта на усъвършенстван алгори-
тъм, My Speedy дори притежава уникална способ-
ност да предвижда проблемите, преди да се случат.

Ако се открият потенциални проблеми, приложе-
нието My Speedy дава на шофьорите допълнително 
доверие и спокойствие, като изпраща предупреди-
телни сигнали към смартфоните им, както и съвети 
за най-добрия начин за предприемане на действия, за 
да се реши проблемът. Приложението My Speedy също 
така дава на потребителите удобна и лесна възмож-
ност за резервиране на срещите им в сервизи и е пъл-
но с образователни съвети и трикове за тези, които 
искат да научат основни умения за поддръжка.

СВЕТОВНИЯТ ЛИДЕР В РАЗБИРАНЕТО 
И РЕШАВАНЕТО НА НУЖДИТЕ НА ШОФЬОРА
My Speedy е уникално приложение, тъй като в мо-

мента е единственото решение за следпродажбено 
обслужване, предлагащо истински прогнозни възмож-
ности за поддръжка на гумите и автомобила. Основ-
ните функции ще бъдат безплатни, а някои по-мо-
дерни допълнения ще бъдат на разположение срещу 
заплащане. 

Първоначално, приложението ще бъде пуснато от 
Bridgestone във Франция под търговската марка "My 
Speedy" в 20 магазина Speedy (Франция) от септември 
2018 г., а постепенно ще бъде пуснато в пълната мре-
жа на Speedy (Франция) от около 500 магазина. Кон-
цепцията, първоначално разработена като 
"Bridgestone Connect", ще бъде разширена из Европа и 
извън мрежата Speedy в бъдеще.

Паоло Ферари, главен изпълнителен директор и 
президент на Bridgestone EMEA, споделя: "Десетиле-
тията опит, непрекъснато нарастващата мрежа на 
търговци на дребно - включително такива като 
Speedy, Ayme Cote Route и First Stop - и най-големите 
инвестиции в научноизследователската и развойна-
та дейност в съчетание правят Bridgestone лидер в 
разбиране и решаване на нуждите на шофьора. В един 
свят и индустрия, които се променят с бързи темпо-
ве, My Speedy е нашият отговор да направим прозрач-
ността на превозното средство достъпна за всеки - 
което е вечен проблем за почти всеки шофьор - и на-
чин да помогнем на хората да продължат, независимо 
от трудностите. Предсказуемата поддръжка ще иг-
рае ключова роля в бъдещето на мобилността и пус-
кането на My Speedy е важен момент за пътуването 
ни натам."
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При тазгодишния тест на зимни гуми, гер-
манският автомобил клуб ADAC тества 28 
марки гуми за малък и компактен клас ав-

томобили. Три марки се отличиха като най-добри 
за зимни условия като само една спечели и при 
двата размера гуми – германската Continental. 

Зимната гума трябва да има добро сцепление на 
сняг и мокра настилка като в същото време консуми-
ра колкото може по-малко гориво. Това е класически-
ят конфликт на цели, които една гума трябва да пре-
одолее в тестовете на ADAC, заедно с множество 
други изследвани параметри като аквапланинг, ста-
билност при управление и издръжливост. При насто-
ящите тестове Continental е единствената гума, 
която получи най-висока оценка „добър“ и при двата 
вида размери гуми - 175/65 R14 и 205/55 R 16 като съ-
щата оценка, но с малко по-нисък резултат в ком-
пактния клас получи и Dunlop, като в същия клас към 
победителите се присъедини и GoodYear. 

В същото време, най-лошо представилите се гуми 
в малкия клас са тези на китайско-тайванските 
Nankang, които получиха най-ниската оценка „лошо 
представяне“ на мокра и снежна настилка. 

Д-р Райнхардт Колке, директор на техническия 
център на ADAC, отбелязва: „Преди покупка на гуми 
всеки трябва да си отговори на въпроса – кои са мои-
те лични предпочитания? Защото няма един отго-
вор, а трябва да изберем между добро сцепление на 

лед или оптимално потребление на гориво и степен 
на износване. И след това трябва да направим внима-
телна преценка и проучване, защото нашият тест 
показва, че премиум марките не са абонирани за по-
стоянно добри резултати.“ 

В класа на компактните автомобили ADAC из-
следваха 16 марки гуми като показателното там е, че 
премиум марки като Michelin Alpin 5 и Pirelli Cinturato 
се класират в долната или средната част на класаци-
ята. ADAC тества най-популярния размер гуми 205/55 
R 16 според 18 критерии с тестов автомобил VW 
Golf. Три от марките получиха оценка „добър“ с поч-
ти идентични резултати. След тях седем марки са 
оценени със „задоволителен“, една е оценена „доста-
тъчна“ и една „незадоволително“. 

МНОГО БАЛАНСИРАНО ПРЕДСТАВЯНЕ 
И БЕЗ ЗНАЧИМИ СЛАБОСТИ СА СЛЕДНИТЕ 

ПРЕМИУМ МОДЕЛИ ГУМИ: 

Continental WinterContact TS 860 (2,2) 
Goodyear UltraGrip 9 (2,2) 
Dunlop Winter Response 2 (2,3) 
В най-малкия размер 175/65 R14 

ADAC тества 12 марки гуми за автомобили като 
Renault Twingo, Ford Fiesta или VW up! с тестов авто-
мобил Ford Fiesta. Две марки получиха високата оцен-
ка „добър“, осем – „задоволителен“ и по една за „дос-
татъчно“ и „незадоволително“. 

КОИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ ЗИМНИ ГУМИ КОИ СА НАЙ-ДОБРИТЕ ЗИМНИ ГУМИ 
ЗА СЕЗОН 2018 СПОРЕД ADAC ЗА СЕЗОН 2018 СПОРЕД ADAC 
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Световно признатата марка за части за кор-
милното управление и окачването MOOG®, 
част от компанията Federal-Mogul Motorparts, 

се представи с нова корпоративна идентичност и 
обяви вълнуващи новини на тазгодишното издание на 
изложението Automechanika във Франкфурт. Фирма-
та ще произвежда основните си продукти в нов завод 
в Испания, включително и най-съвременната си хи-
бридна технология. Иновацията е разработена, за да 
предложи по-високо качество, да повиши сигурността 
и издръжливостта на всички продукти от марката, 
като те вече са подсилени с въглеродни влакна и обра-
ботени чрез индукционно нагряване. Резултатът са 
още по-здрави и трайни части от MOOG®.

ШИРОКА ГАМА ПРОДУКТИ, 
ПОДСИЛЕНИ С НОВА ТЕХНОЛОГИЯ

Технологията с хибридно ядро ще бъде приложена 
върху цялата гама продукти на MOOG за кормилно-
то управление и окачването, където е съвместима. 
Използването на въглеродни влакна намалява тегло-
то и увеличава издръжливостта на частите и заедно 
с това предлага многобройни предимства, като на-
пример намалява усукващата деформация и увеличава 

„MOOG има репутацията на първокласен 
производител на части за следпродажбено об-
служване и сме горди да предложим нови тех-
нологии, които допълнително надграждат 
марката. Всички новини около нея са доказа-
телство за желанието ни да отговаряме на 
високите очаквания и да осигуряваме на кли-
ентите си все повече надеждност и ком-
форт“, казва Давор Хорват, бизнес директор 
„Шаси“ за региона Европа, Близкия изток и 
Африка във Federal-Mogul Motorparts.

MOOGMOOG®® подсилва гамата си  подсилва гамата си 
с иновативна хибридна технология и с иновативна хибридна технология и 
разширява производството си в Европаразширява производството си в Европа

Иновацията увеличава Иновацията увеличава 
сигурността, качеството, комфорта сигурността, качеството, комфорта 
и издръжливостта на продуктите и издръжливостта на продуктите 
от емблематичната марка и идва от емблематичната марка и идва 
в опаковка с ярък нов дизайнв опаковка с ярък нов дизайн
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Технологии

радиалното натоварване при шарнирите, носача и 
външния накрайник.  

„Хибридното ядро е поредната технология, с коя-
то подсилваме цялата гама на MOOG“, коментира 
Давор Хорват, бизнес директор „Части по окачване-
то и кормилното управление“ за региона Европа, Близ-
кия изток и Африка. „Освен това прилагаме най-съвре-
менни топлинни обработки, покрития, нова синте-
тична смазка с дълготраен ефект и поцинковани гай-
ки с високо качество и издръжливост“.  

Иновацията ще подсили шарнирите, носачите, 
външните дълги и къси накрайници, биалетите. Ин-
дукционното втвърдяване пък ще им осигури по-голя-
ма здравина и издръжливост, което допълнително ще 
увеличи сигурността на автомобила и спокойствие-
то на водачите. Стоманата, която се използва за ме-
талните рамена също е по-здрава от традиционни-
те материали, а новата синтетична смазка не само 
улеснява монтажа и работата на частите, но и пра-
ви движението на компонентите възможно най-глад-
ко и прецизно за възможностите на возилото. 

Компонентите имат и специално поцинковано по-
критие, което им дава висококачествен завършен 
вид с антикорозионен ефект. При фланцовите гайки 
това покритие осигурява и по-здрава захватка за още 
по-голяма сигурност. 

„Новият стандарт в покритието на продуктите 
на MOOG ги прави по-висококачествени и на вид, и на 
усещане и на практика. Това е важна част от актуал-
ното обновяване на марката“, допълва Хорват. 
„Постарахме се да обхванем всички аспекти, така че 
да предложим на клиентите си модерна гама и услуга 
без конкуренция на пазара.“

„MOOG вече има репутацията на първокласен 
производител на части за следпродажбено обслужва-
не и сме горди да предложим нови технологии, които 
допълнително надграждат марката. Всички новини 
около нея са доказателство за желанието ни да отго-
варяме на високите очаквания и да осигуряваме на 
клиентите си все повече надеждност и комфорт“, 
казва бизнес директорът. 

МОДЕРЕН ВИД
Новата технология и разширена гама на проду-

ктите на MOOG е съпътствана и от освежен ди-
зайн на опаковките. Те вече са в ярък син и жълт 
цвят, за да направят всеки продукт от марката 
още по-разпознаваем, поставяйки начало на нова 
епоха за нея. Яркият дизайн е още една стъпка, с коя-
то фирмата цели да разшири обхвата си на пазара и 
да се докаже като водеща в бранша. 

„Преценихме, че е важно да подплатим растящия 
си капацитет и подсилена продукция с подобаващ 
модерен вид“, казва Давор Хорват. „Целта на яркия 
жълт цвят е да отличава новите продукти на 
MOOG от алтернативните, които не могат да 
предложат иновативни технологии като нашите“, 
допълва той.

Нова хибридна 
технология от

MOOG® 

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

MOOG® 
Шарнир

MOOG® Външен накрайник и нова опаковка
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Автобусите за трансфер от летищата може 
да са най-добрата опция за пътници, които 
се връщат или пътуват рядко. Но къде да 

се потърсят такива? Благодарение на тези нови 
партньорства, скоро ще може да решавате пробле-
ма с помощта на вашия продавач на дребно на пъ-
тувания, като се избавите от цялата несигур-
ност и стрес.

Amadeus осигурява технологията, която поддър-
жа динамиката в сектора на пътуванията, като се 
започне от първоначалното търсене и се стигне до 
резервацията и до управляването на резервациите и 
на процеса на отпътуване. Междувременно, 
Distribusion осигурява на съществуващата мрежа за 
продажба на пътувания на Amadeus над 300 операто-
ра за автобусни трансфери и вътрешни градски пре-
вози в 2500 дестинации, а Betterez осигурява инова-
тивна  операция за продажби от вида край-до-край и 
софтуерна платформа за вътрешните операции на 
автобусните оператори.

Комбинирането на ресурсите на тези три компа-

нии ще осигури на туристическите агенции възмож-
ност за достъп до широк набор от услуги и по такъв 
начин те ще могат да предлагат на пътниците ши-
рока гама от опции за автобусни трансфери когато 
пътуват.

„Пътуването с автобус е привлекателен избор за 
много хора, но може да стане и за още повече хора“, 
казва Антоан де Кервилер, директор за пътуванията 
по релси и земя в Amadeus. „Автобусните оператори 
вече разполагат с пълен пакет, с който да отключат 
растежа и да направят значителен отпечатък в све-
товната търговия с пътуванията. Представете си 
как в допълнение към вашия полет можете да резер-
вирате удобен трансфер с автобус от летището и  
бягство от суматохата в края на седмицата с желез-
ница, кото всичко това се прави в рамките на един 
маршрут чрез вашия продавач на дребно на пътува-
ния – това се нарича пътуване врата-до-врата в 
най-добрия си вид.“

С либерализирането на пазара и нарастващата 
конкуренция, автобусът показва себе си все повече и 
повече като обещаваща алтернатива за пътуване.

В опит да превърне трансферите от летищата в по-привлекателна, достъпна В опит да превърне трансферите от летищата в по-привлекателна, достъпна 
и удобна опция Amadeus обявява нови партньорства с  Distribution и Betterezи удобна опция Amadeus обявява нови партньорства с  Distribution и Betterez

Бъдещето на автобусните Бъдещето на автобусните 
                                  трансферитрансфери
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През последните 15 години глобалната транс-
портна индустрия в много региони на света се 
сблъсква с нарастващ недостиг на шофьори на 

автобуси и камиони, което има преки последици за 
доставката на ежедневните неща. Стабилно намаля-
ващият брой на  наличните шофьори на камиони, кои-
то могат да бъдат наети на работа, ограничава спо-
собността на транспортните компании да се спра-
вят адекватно с нарастващите нужди. Това означава 
по-малко обеми и по-големи разходи за потребители-
те, а следователно и възможен спад в търсенето. Не-
достигът на работна ръка, както е в случая с шофьор-
ите на камиони, води до незаетост и/или до непълна 
заетост, което прави уязвими както икономиките, 
така и общностите.

• Бразилия• Бразилия
Отчетните данни подсказват, че в Бразилия има 

недостиг на около 100 хиляди квалифицирани шофьори 
и че на бразилските превозвачи се налага да наемат 
шофьори от Колумбия.

• Германия• Германия
Според съществуващите оценки, през следващите 

10-15 години ще се пенсионират около 40% от герман-
ските шофьори на камиони, което при сегашните 
тенденции ще създаде недостиг от 150 хиляди шофьо-
ри. От последното проучване през 2012 година досега 
средната възраст на шофьорите в Германия се увели-
чи от 46 на 47 години, което е ясно свидетелство за 
демографско предизвикателство.

• Обединеното кралство• Обединеното кралство
В Обединеното кралство Асоциацията за пътни 

превози и Асоциацията за товарен транспорт оценя-
ват „националния недостиг на шофьори“ съответно 
на около 45 хиляди и 52 хиляди, като за други 35 хиляди 
шофьора, които се очаква да се пенсионират през след-
ващите две години, ще бъде изключително трудно да 
се намерят заместници.

• САЩ• САЩ
Съединените щати ще имат нужда да наемат един 

милион нови шофьора през следващите 15 години.

• Индия• Индия
Компаниите за транспорт и логистика ще трябва 

да намерят над 17 милиона работника пред идващите 

Проблемът
с недостига на с недостига на 
шофьори шофьори 
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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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10 години, а около 10 % от парка от камиони в Индия в 
момента не се използва поради липса на шофьори.

• Южна Африка• Южна Африка
Според оценки от 2017 година, всяка година Южна 

Африка има нужда от нови 15 хиляди шофьора на ками-
они, но предлагането е паднало много под тази цел.

ЗАЩО ИМА НЕДОСТИГ НА ШОФЬОРИ?
Превозването на пътници и товари по пътищата 

изцяло зависи от услугите на квалифицирани и моти-
вирани  шофьори. Сегашният недостиг е резултат от 
многобройни, взаимно свързани фактори и това от-
части е причината този недостиг да е толкова труд-
но да се преодолее. Някои от тези фактори са глобал-
ни, а други са специфични за отделните страни. При-
чините имат връзка както с присъщите на професия-
та аспекти, така и с външните социално-икономиче-
ски фактори.

• Умения• Умения
Свиващ се общ обем на наличните за наемане квали-

фицирани работници покрай все по-сложните регула-
торни изисквания, появата на нови технологии и по-
стоянно менящата се работна среда.

• Имидж• Имидж
Трудните условия на работа понякога се усложняват 

допълнително от нежелания имидж на сектора. В об-
ществото е ниска степента на информираност за 
възможностите и облагите от заетостта в сферата 
на пътния транспорт, която обикновено не е първи-
ят избор за новопостъпилите на пазара на труда, а в 
същото време много опитни шофьори напускат про-
фесията.

• Демография• Демография
Задаващ се демографски дисбаланс сред населението 

от шофьори. Почти 30% от хората, които са наети 
на работа в транспорта, са на възраст над 50 години 
и предстои да се пенсионират през идващите 10-15 го-
дини. В сравнение с много други сектори на икономика-
та, през последните години транспортният сектор в 

по-малка степен успяваше да наема по-млади работ-
ници, отчасти поради негативния имидж на сектора 
що се отнася до заетостта в него.

• Растеж• Растеж
До 2030 година глобалната търговия със стоки и ус-

луги вероятно ще нарасне над три пъти и ще достиг-
не 27 трилиона щатски долара. Това оказва натиск 
върху индустрията да поддържа непрекъснат потока 
от стоки. В много страни икономическият растеж 
вече значително надминава развитието на човешки-
те таланти, а това води до сериозен недостиг от 
умения.

• Заплащане и стимули• Заплащане и стимули
Повечето превозвачи, най-вече поради икономиите 

на транспортния сектор, не разполагат с ресурсите 
да увеличат значително равнището на шофьорските 
възнаграждения, които в типичния случай предста-
вляват 30-40% от общите оперативни разходи. Някои 
от по-големите превозвачи в Съединените щати сега 
плащат „бонуси при подписването“ (от между 500 и 12 
хиляди долара) с цел да бракониерстват шофьори от 
другите превозвачи. Последното само утежнява про-
блема за мнозинството от по-малките фирми за пре-
вози с камиони, които не могат да си позволят да пла-
щат такива бонуси.
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В периода 01 – 05.10.2018 г. фирма  „Ваканция” 
ООД спечели и успешно изпълни общест-
вена поръчка на Община Павликени -„Ор-

ганизиране на посещение в чужбина по проект 
„Партньорство и координация за по-добро бъ-
деще чрез въвеждане на иновативни подходи и 
добри практики за заетост в Община Павли-
кени““, договор за безвъзмездна финансова по-
мощ № BG05М9ОР001-4.001-0171-С01 по ОПРЧР 

2014-2020, съфинансиран от Европейския социа-
лен фонд на Европейския съюз.

Изпълненият проект бе международен, с 
участието на български и испански партньо-
ри, като в рамките на проекта водеща органи-
зация бе Община Павликени, а партньори от 
испанска страна бяха Общините Ла Баня и Ме-
лиде. 

Основната цел на проекта бе насърчаване на 
транснационалното сътрудничество между 

бр. 8 (140), септември, 2018 Автобуси&микробуси 

Фирма  Фирма  „Ваканция” ООД„Ваканция” ООД изпълни  изпълни 
международен проект на Община Павликени международен проект на Община Павликени 

по Оперативна програмапо Оперативна програма  
„Развитие на човешките ресурси” „Развитие на човешките ресурси” 
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Община Павликени и Общините Мелиде и Ла 
Баня – Испания, чрез трансфер и въвеждане на 
социални иновации, обмяна на добри практики 
и намиране на общи решения в областта на па-
зара на труда, борбата с бедността и социал-
ното изключване.

В рамките на основната цел бяха реализира-
ни и няколко специфични цели, заложени в про-
ектното предложение: насърчаване на транс-
националното сътрудничество между общини-

те партньори по отношение на обмяна на до-
бри практики за насърчаване на заетостта за 
търсещите работа и неактивните лица над 
29-годишна възраст; идентифициране, транс-
фер и внедряване на две социални иновации в 
община Павликени; подобряване на достъпа до 
заетост за търсещите работа, представите-
ли на целевата група по проекта, включително 
трайно безработни и лица, отдалечени от па-
зара на труда.

Автобуси&микробуси бр. 8 (140), септември, 201846
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Изпълнението на поръчката от фирма  „Ва-
канция” ООД включваше организация и провеж-
дане на работно посещение за срок от 5 дни в 
Кралство Испания. В рамките на работното 
посещение в двете партньорски общини Мели-
де и Ла Баня, участие взеха 10 представители 
на заинтересованите страни от община Па-
вликени. Същите взеха дейно участие при про-
учването на иновативните практики, прила-
гани в двете испански общини. От всички ино-

вативни практики прилагани от испанските  
партньори,  ще бъдат идентифицирани и оце-
нени 2 от тях, като ще бъдат адаптирани и 
трансферирани на територията на община 
Павликени. За реализацията на посещението 
„Ваканция“ ООД предостави цялостна логис-
тична услуга, включваща трансфери от и до 
летището в България и Испания, хотелско нас-
таняване, изхранване на пълен пансион, вътре-
шен транспорт в Кралство Испания и квалифи-
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циран превод по време на цялото посещение.
Фирма „Ваканция“ ООД съумя да изпълни дей-

ностите по реализирането на обществена по-
ръчка „Партньорство и координация за по-до-
бро бъдеще чрез въвеждане на иновативни 
подходи и добри практики за заетост в Общи-
на Павликени““, договор за безвъзмездна финан-
сова помощ № BG05М9ОР001-4.001-0171-С01 по 
ОПРЧР 2014-2020, съфинансиран от Европей-

ския социален фонд на Европейския съюз, ка-
чествено и в срок, благодарение на огромният 
опит, качественият изпълнителски състав и 
наличието на собствено техническо обезпеча-
ване, както и не на последно място, благодаре-
ние на отличното взаимодействие и помо-
щта, както на екипа на Община Павликени, 
така и с подкрепата на г-н Емануил Манолов – 
кмет на Община Павликени.
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