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ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА BUSWORLD RUSSIA 2018
         ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЛОЖЕНИЕ АУТОМОТИВ ЕКСПО СОФИЯ
                АВТОМОБИЛНОТО  ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА ПРЕЗ 2019 Г.






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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Дунев Мотор спорт Дунев Мотор спорт 
с иновативни решения за с иновативни решения за 
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Van Hool NV • Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgium • tel. +32 3 420 20 20 • sales.bc@vanhool.be • www.vanhool.be

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



  

Setra 415 GT-HD

Setra 515 HD

MB Tourismo 15 RHD

MB Tourismo 17 RHD

MAN Lions Coach

MB Travego 15 RHD

MB Tourino

MB Travego 15 RHD

Volvo 9700 (2 )

Setra 431DT

ПРОДАДЕНО
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ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM

ТАКА БЪРЗО, ЛЕСНО И ДОСТЪПНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ 
С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 
В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.
НАШАТА ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО БЛИЗКО ДО ВАС, 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
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ëàì íè ìà òå ðè à ëè. Îò ãî âîð íîñò çà äîñ-
òî âåð íîñò òà íà ïóá ëè êó âà íè òå òåêñòî-
âå íî ñè àâ òî ðúò. Àâ òîð ñ êè ìà òå ðè à ëè 
íå ñå ðå öåí çè ðàò è íå ñå âðú ùàò. Ïðå-
ïå ÷àò âà íå òî íà òåê ñ òî âå îò ñïè ñà íèå 
“Автобуси&микробуси” ñòàâà ñàìî ñúñ 
ñúãëàñèåòî íà èçäàòåëÿ.
 “Автобуси&микробуси” å òúð ãîâ ñ êà 
ìàð êà, çà ùè òå íà â ïà òåí ò íî òî âå äîì ñ-
ò âî.
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Въпрос: Здравейте, какво представя Вашата фирма 
на изложението Аутомотив Експо София?

Общо взето концепцията на изложението за фирма 
„Дунев Мотор Спорт“ е да представи последен писък 
машини, които са свързани и всяка една от тях помага 
за намаляване разходите на българските шофьори. Като 
примерно машини за почистване на DPF филтри, които 
спестяват много на шофьорите, защото могат да по-
чистват филтрите и не се налага да купуват нови, скъ-
пи филтри за 3-4 хиляди лева и нагоре. Изкарали сме 
най-добрата диагностика в света, лидер в продажбите 
и в качеството на фирма  Аutel, изкарали  сме най-първа-
та в света диагностика, компютърна за проблеми и чу-

ДУНЕВ МОТОР СПОРТ
с иновативни решения с иновативни решения 
за Вашето превозно за Вашето превозно 
средствосредство

Интервю с Румен Дунев - Интервю с Румен Дунев - 
най-добрият български най-добрият български 
автомобилен пилот автомобилен пилот 

кания  в ходава част, машини за трансмисия,  за смяна на 
маслото на автоматична скоростна кутия, имаме ма-
шини за климатици и за откриване на труднодостъпни 
течове от  климатичните системи, машини за по-
чистване на инжектори, радиатори, машини за бърза 
смяна на антифризи, масла. Също така стартирахме 
една нова програма R Expert, която е насочена към про-
дажбата на масла в автосервизите и която гарантира 
двойно увеличение на продажбите във всеки един авто-
сервиз, в който R Expert успее да влезе. Също така през  
зимния сезон внимание заслужават сензорите за следене 
на налягането в гумите. 

От другата страна на щанда, концепцията е насоче-
на към тунинг програмата. Фирмата ни е официален 
вносител тази година  на немската компания Ray Ship, 
такива  power box – ове, които увеличават мощността 
на автомобила и съответно намаляват разхода. 

Преди време, шофьорите търсеха power box, за да 
има повече мощност, в момента се насочват и се кон-
центрират към икономията на гориво, което тези сис-
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теми реализират. Като икономията на гориво може да е 
между 10 и 15 %. Представяме и една, най-голямата ком-
пания за производство на джанти Vossen, най-търсената 
марка в Гулгъл и съответно най-скъпата и най-качестве-
на. Предлагаме също така зимни аксесоари като чистач-
ки със самоподгряване, калъф за волан с подгряване, калъ-
фи за седалките също с подгряване и електрическо одея-
ло за децата на задната седалка. Също така предлагаме 
текстилни вериги за шофьорите, на които им се налага 
да газят в дълбок сняг и могат да закъсат, и антирадари, 
които единствено могат да засекат триногите лазерни 
камери.

Въпрос: А това Carbon cleaning, което го представяте, 
какво е?

Carbon cleaning е най-голямата машина за водородно 
почистване и най-голямата верига за водородно по-
чистване в света с над 67 държави и история на повече 
от 15 години.  

Въпрос: Какво точно почиствате?
Тази машина на Сarbon Cleaning почиства двигателя 

от вътре като по този начин спестява и намалява раз-
хода на гориво,  намалява разхода на  масло и  предпазва 
от последващи скъпи ремонти. 

Въпрос: Carbon Cleaning може ли да извършите във 
вашия сервиз?

Да! Сarbon Cleaning има вече в България 18 центъра, а 
„Дунев мотор спорт“ е  представител на фирмата и за  
Румъния, Македония, Сърбия и Турция.  

Въпрос: Може ли да го предлагате на сервизи да го 
продават или само при вас може да дойдат?

Ние предлагаме машините, но както в повечето биз-
неси се ходи при клиента, нашите машини, тъй като са 

Представяме ви

компактни с малка маса, могат да се превозват и из-
вършваме услугата извън офиса, на място. Компакност-
та на машината ни позвалява това да се извършва на 
място.

Въпрос: За колко време става това почистване?
Процедурата е 45 минути, плюс 15 минути бонус от 

Сarbon Cleaning. За 1 час процедура, се връща мощността 
на двигателя и намалява разходът на гориво.
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Въпрос: Кои са основните ви клиенти - сервизи, 
частни лица или и двете?

Клиенти са ни частни лица, имаме и корпоративни 
клиенти, които държат на качеството на автомобил-
ния си парк, грижат се за своите автомобили, не искат 
да имат бъдещи проблеми, искат да имат нисък  разход 
на гориво и с една инвестиция от 50 лв. за лек автомо-
бил, тези неща се случват и хората са доволни.  

Въпрос: Какво бихте препоръчали на шофьорите да 
се подготвят за зимата?

На първо място най-важни са гумите, защото зимни-
ят период е тежък за шофьорите, тъй като сцеплението 
е по-малко. Въпреки, че Законът позволява да се карат 
летни гуми с дълбочина на грайфера над 4 мм, при падане-
то на температурите летните гуми се втвърдяват и  
сцеплението с пъти намалява, което е предпоставка за 
тежки пътно-транспортни произшествия. Така че,  моят 
съвет е на първо място зимни гуми, на второ място – ан-
тифриз - трябва да се проверява при ниски температури 
да не замръзва и да не счупи двигателя, на трето място 
– много е важна видимостта. Важни за автомобила са чис-
тачките, да са с нови пера. Като не е необходимо всяка 
година да се сменят, на 2-3 години е редно. И на последно 
място пръскалките  на чистачките. Казанчето е хубаво 
да се изпръска, тъй като в лятната течност няма спирт, 
тя е предназначена за измива мухите/насекомите. Кога-
то дойде зимата ни трябва течност, която да е със 
спирт, да не замръзва. Хубаво е да се източи от казанче-
то  лятната течност и да се сложи такава със спирт, 
защото замръзва  казанчето, пукат се помпички и се нала-
гат неприятни и скъпи ремонти. И съвсем на последно 
място това са аксесоарите, които всеки водач трябва да 
има като зимни вериги. Имаме и предлагаме електриче-
ско одеало, ако шофьорът закъса в планината и докато 
дойдат спасителните екипи, може да ползва. 

Въпрос: Какво мислите за изложението Aytoмотив 
експо София, което се провежда за пръв път?

За първи път се прави такова голямо изложение. На-
дявам се да се превърне в Аутомеханиката на Балканите, 
има силно присъствие на фирми от бранша с по 25-30 го-
дини история. Много посетители, отсяти, само свърза-
ни с бизнеса с автосервизите, така че потенциалът на 
това изложение тепърва предстои да бъде разкрит и в 
следващите години ще бъде много, много силно.

Интервюто взе Лили ХРИСТОВА

10 СЪВЕТА ОТ 
РУМЕН ДУНЕВ ЗА 

ЗИМНОТО ШОФИРАНЕ
1. Не отваряйте стъклата докато са замръзнали. 

Това може да доведе до счупване на пластмасовите 
елементи на стъклоповдигача.

2. При потегляне по заснежен или заледен път ра-
ботете Плавно с Педала на газта.

3. Когато спирате е желателно да започнете да 
спирате по от рано , за да имате необходимата дис-
танция и сигурност.

4. При невъзможност да Спрете, отпуснете Педа-
ла на Спирачката и опитайте с волана да заобиколи-
те Препятствието.

5. Избягвайте да Спирате на Наклон, защото след 
това трудно ще потеглите.

6. Когато Паркирате , не оставяйте автомобила с 
Опъната Ръчна Спирачка.

7. В зимните студени дни Задължително сипете 
добавка против замръзване на Дизеловото гориво.

8. Ако ви се наложи да монтирате вериги за сняг , 
загасете автомобила и го заключете. Така докато 
сте се ангажирани с монтажа им ,ще се предпазите 
да не станете жертва на Крадците.

9. При предприемане на извън градско пътуване 
следете резервоара на автомобила винаги да е над 
половината. Така, ако закъсате, ще може да седите на 
топло в автомобила.След като купето се затопли 
изгасете двигателя за да пестите горивото.Задъл-
жително подсигурете в автомобила храна и напит-
ки за пътниците поне за 1 ден и осигурете „Зимен 
Комплект“/Стъргалка за лед, Вериги за сняг, Лопат-
ка, Одеяло, Фенер и Въже за теглене, Триъгълник, Ап-
течка,Жилетка и Пожарогасител/.Зарядно у-во за 
мобилният Ви телефон също трябва да е част от 
екипировката.Зимен Комплект и Аксесоари, може да 
намерите в Магазина на Автосервиза.

10. Не Забравяйте поне 2 пъти през зимният сезон  
да измиете автомобила си от Лугата ОТДОЛУ.Така 
ще защитите купето от корозия и ще удължите жи-
вота на всички гумени и метални елементи от окач-
ването, а и ще спестите разходи от последващи ре-
монти.
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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



8 Автобуси&микробуси бр. 9 (141), октомври, 2018

Kакво ново у нас

 
 

ДО 
ЛИЛИ ХРИСТОВА 
СП. АВТОБУСИ И МИКРОБУСИ 
БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ  
ПЪТНИЧЕСКИ ТРАНСПОРТ 

 

Уважаема г-жо Христова, 
 

Благодарим Ви, че Сп. Автобуси и Микробуси и Българска Федерация 
пътнически транспорт подкрепиха първото специализирано изложение за 
електромобили в България – ELECTRO MOBILITY EXPO 2018! За нас беше привилегия да 
си партнираме за неговото популяризиране и да Ви посрещнем на събитието, което се 
надяваме да е било интересно и поне толкова вдъхновяващо за Вас и Вашите читатели, 
колкото беше организацията му за екипа ни!  
 
Вярваме, че ELECTRO MOBILITY EXPO се превърна в място, което разкри перспективата 
на електрическата мобилност и дава възможност тя да проработи за България. 
Експозицията дава шанс на всички производители да покажат докъде са стигнали, а на 
хората - да видят новите технологии, да ги изпробват и да ги поискат. Така, според нас, 
се променя един пазар или се създава нов. На конференцията „Развитие на 
електромобилността в България“ събрахме хората с опит – тези, които създават целия 
комплекс от услуги, инфраструктура и политики, оформящи транспорта на бъдещето. 
Затова смятаме, че всички онези повече от 100 000 души, които дойдоха между 13-ти и 
16-ти септември 2018 г. в Sofia Ring Mall, спечелиха. 
 
Мечтата на екипа, с който организирахме първото ELECTRO MOBILITY EXPO 2018, е то 
да се превърне в място, което вдъхновява и променя автомобилния сектор, създава 
бизнеси и нов тип потребление в сферата на транспорта и мобилността. Ще се радваме 
да си партнираме отново и да Ви посрещнем на следващото електромобилно 
изложение през 2020 г., където да покажем заедно, че с всяка година този бранш в 
България расте, мечтае и се развива! 
 
                                                           
 
С уважение:                                                

 
Димитрина Христева                                           Арман Бабикян 
Ръководител проект                                             Изпълнителен директор на Манира ЕООД 
ELECTRO MOBILITY EXPO 2018                             Организатор на ELECTRO MOBILITY EXPO 2018 
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„Екипът на VOSS едино-
душно избра България сред 
над 22 подбрани държави, в 
които да позиционираме биз-
нес си. Още при първото ни 
посещение в България силно 
впечатление ни направиха хо-
рата, които са образовани и 
мотивирани, стабилната ин-
фраструктура, членството на 
България в ЕС и стабилната 

политическа и икономическа 
обстановка.“, заяви г-н Роланд 
Вайс, изпълнителен директор 
на VOSS Automotive България. 

VOSS Automotive предлага 
широка гама ефективни сис-
темни решения за международ-
ната промишленост за пътни-
чески и тежкотоварни превоз-
ни средства, както и за произ-
водството на двигатели. 

На официалното представя-
не на компанията в България г-н 
Емил Караниколов, министър на 
икономиката и енергетиката, 
връчи Удостоверение за предва-
рителна административна по-
мощ на представителите на 
VOSS за България. 

„За периода 2005 - юли 2018 г. 
само по Закона за насърчаване на 
инвестициите са издадени 21 
сертификата в автомобилната 
промишленост, а общият раз-
мер на инвестициите по проек-
тите надхвърля 1 милиард лв.“, 
посочи министърът на иконо-
миката и енергетиката Емил 
Караниколов. По думите му ав-
томобилното производство е 
един от приоритетните висо-
котехнологични сектори за при-
вличане на чуждестранни инвес-

На официалното представя-
не на компанията в България г-н
Емил Караниколов, министър на
икономиката и енергетиката,
връчи Удостоверение за предва

Немският лидер в автомобилната и 
машиностроителната промишленост 
VOSS Automotive ще инвестира 
15 млн. евро в България
Компанията открива Компанията открива 
завод в с. Баховица, завод в с. Баховица, 
община Ловеч, през 2019 г.община Ловеч, през 2019 г.

Kакво ново у нас
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тиции в страната, с голям по-
тенциал за развитие на експор-
та, заетостта и регионалната 
икономическа активност. Ин-
дустрията е стратегическа за 
икономиката на България в дъл-
госрочна перспектива. 

Г-н Стамен Янев, изпълните-
лен директор на БАИ (Българска 
агенция за инвестиции) допъл-
ни, че VOSS носи със себе си три 
основни предимства: работни 
места, стратегически инвес-
титор за региона, както и ино-
вации, които биха развили реги-
она в социално отношение и в 
сферата на образованието.  

Заводът на компанията в с. 
Баховица, община Ловеч, ще 
стартира дейността си в сре-
дата на следващата година. Ин-
дустриалната зона, в която ще 
бъдат инвестирани 15 млн. 
евро, e разположена на площ от 
15 000 кв. м. Компанията вече е 
поела поръчка от голям произ-
водител на оригинални автомо-
билни компоненти за 3-4 млн. 
SCR (Selective Catalytic Reduction) 
линии, която стартира в среда-
та на 2019 г. До края на 2020 г. 
немските инвеститори ще от-
крият нови 1000 работни мес-
та за региона, като ще разчи-
тат единствено на родни спе-
циалисти. Кай-Уве Ото, HR ди-

ректор на компанията комен-
тира, че типичната за Герма-
ния дуална система в обучение-
то ще бъде приложена и у нас, 
като ще работят съвместно с 
местните учебни заведения, да-
вайки възможност за кариерно 

развитие на млади специали-
сти. 

VОSS, открита през 1931, 
има дoкaзaн oпит в пpoиз-
вoдcтвoтo нa тpъбни вpъзки и 
кoмпoнeнти зa пъpвичнo вгpaж-
дaнe в горивните, oxлaдитeлни-
тe, пневматичните и изпуска-
телните cиcтeми зa леки и 
тeжкoтoвapни aвтoмoбили.

Компанията имa зaвoди в цял 
cвят - САЩ, Meкcикo, Бpaзилия, 
Kитaй, Индия, Япония, Пoлшa и 
седалище в Германия, ocигypя-
вaйки paбoтa зa пoвeчe oт 6000 
дyши и отчита годишен обо-
рот в размер от 545 млн. евро.

VOSS е партньор на водещи 
фирми от автомобилната и ма-
шиностроителната промишле-
ност. Компанията поддържа 
близки отношения с клиентите 
си, благодарение на което вина-
ги предлага актуални и полезни 
решения на пазара. Иновациите 
и стремежът към най-високо ка-
чество на продукцията са ос-
новната мисия на VOSS 
Automotive.
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За първи път се проведе изложение 
Аутомотив Експо София

АА утомотив Експо София, 
бе организирано в парт-
ньорство с Automotive 

Cluster Bulgaria и ще се провежда 
на всеки две години. Като спе-
циализирано автотехническо из-
ложение Аутомотив Експо Со-
фия поставя акцент върху бързо-
развиващата се автомобилна 
индустрия и следпродажбения 
сервиз в България. 

В рамките на 4 поредни дни – 
от 18-и до 21-и октомври, пред-
ставители на автомобилната 
индустрия от цял свят се събра-
ха в Интер Експо Център за пър-
вото по рода си събитие у нас 
Automotive Forum & Expo Sofia, 
подкрепено от Automechanika - 
водещият световен бранд за 
автотехнически изложения и 
най-успешната търговска марка 
на Messe Frankfur. 

Над 80 компании показаха по-
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следните технологии и иновации 
от бранша, както и актуалните 
си предложения в сферата на 
следпродажбения сервиз. По вре-
ме на Automotive Forum & Expo 
Sofia бяха изложени още авточас-
ти и компоненти, автосервизно 
оборудване, аксесоари и консума-
тиви за леки, лекотоварни и 
тежкотоварни автомобили. За-
едно с това посетители се рад-
ваха и на богата съпътстваща 
програма, както и на специално 
изградена демо зона, организира-
на от Българска федерация по ав-
томобилен спорт, в която има-
ше симулатори за демонстра-
ции, свързани с пътната безопас-
ност.

Kакво ново у нас
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Фирмата ни е е „Глобус комерс“. Минчо 
Аврамов  се казвам, управител на фирмата. 
Занимаваме се с тахографи и резервни части 
за товарни автомобили.

Въпрос: Това включва ли автобуси?
Да. Официални представители сме на  STONERIDGE 

за България. И като такива освен обслужване на  та-
хографи, отговаряме за организация на обслужването на 
сервизната мрежа в страната. Така, че и комуникация-
та със сервизи за тахографи е важна наша задача, както 
и с официалните вносители на автомобили, на товарни 
автомобили. При резервните части имаме определена 
програма в ходова част и спирачна система, на KONI сме 
дистрибутори, възглавници и т. н. 

Въпрос: Сервизът ви къде е?
Имаме сервиз за тахографи. В София са три сервиза, и 

в Пловдив имаме един сервиз. Иначе като сервизна мрежа 
има 50 сервиза, които са оборудвани със STONERIDGE, с 

Глобус комерс Глобус комерс 
с магазини и сервизи

за тахографи в България
Интервю с Минчо Аврамов Интервю с Минчо Аврамов 
управител на фирматауправител на фирмата

които поддържаме тясно сътрудничество. 

Въпрос: Вашата фирма кога е създадена? Една от 
първите ли е на пазара?

Глобус Комерс е създадена през 1992 г. в град София.

Въпрос: Как е конкуренцията? Има ли я? Какво е мяс-
тото ви на пазара?

Конкуренция има навсякъде.

Въпрос: Какви са тенденциите ви за развитие?
Предполагам, че всички фирми искат да се развиват  

и ние не правим изключение. При резервните части кон-
куренцията е доста сериозна. Доста мощни фирми как-
то на българския пазар, така и в чужбина влизат. Прину-
дени сме всички да работим на доста ниски маржове, да 
се съобразяваме със специфичните изисквания на клиен-
тите, които  така трудничко плащат. При тахографи-
те организацията е малко по-различна. Там предимно се 
предлагат услуги. Организацията на работния процес е 
малко по-различна и бих казал, че се работи малко по-ком-
фортно. 

Въпрос: Някакви обучения организирате ли?
Да, при тахографите ние сме длъжни да организираме 

обучения.
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Въпрос: Колко дълго трае това обучение?
Първаначалното обучение трае два дни. Това е изис-

кването. После в процеса на работа техниците непре-
къснато комуникират, идват при нас, ние ходим при 
тях.

Въпрос: Т. е. вие имате учебен център към сервиза 
или?

Да!

Въпрос: Какви са плановете ви за 2019г.?
През 2019 година се очакват новите тахографи с джи 

пи ес позициониране да се появят на пазара, юни месец, 
така, че там ще има нова организация на сервизната 
дейност. От тази гледна точка при тахографите ще 
има големи новости. 

Въпрос: Вие подготвени ли сте, или се готвите?
Готвим се. 

Въпрос: Вашите преподаватели по тахографи от чуж-
бина ли идват или са българи?

Ние имаме проведени курсове в STONERIDGE за обу-
чители и курсовете, които предлагаме са по тяхната 
програма, съответно съгласувани с нашата метрология, 
което е изисквене на държавната институция. Така, че 
сертификатите, които издаваме са на STONERIDGE, 
като тяхната програма е съгласувана с българската ад-
министрация. 

Въпрос: Основните ви клиенти кои са?
Основните ни клиенти са официалните вносители 

на автомобили – DAF, Скания, Мерцедес, МAN. С тях 
имаме много тясна комуникация. Работим постоянно. 
Примерно сервизите на MAN са оборудвани с наше обо-
рудване, на Silver Star – също, на STONERIDGE. Така че от 
тази гледна точка комуникираме с тях както на тема 
тахографи, така и на тема сервизни специалисти. DAF 
нямат собствен сервиз. С тях поддържаме връзка, кога-
то има проблеми с тахографите на STONERIDGE. При 
Скания е по същия начин. Когато има проблеми – също 
комуникираме. Иначе основните ни клиенти са сервизи-
те за тахографи.

Интервюто взе Лили ХРИСТОВА

ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ГЛОБУС КОМЕРС:
Фирмата фокусира дейността си в няколко 

основни насоки:
o Решения при управление на транспорта – ние 

сме представители на Trimble Transport & Logistics 
– водеща фирма - доставчик на решения в облас-
тта на управление на транс-порта за различни по 
големина дружества в сектора транспорт и ло-
гистика. Иноватив-ното и удобно за потребите-
ля решение включва бордова технология, безжич-
на кому-никация и интернет офис приложения, 
които са интегрирани органично и съставляват 
цялостен работен поток, който трансформира и 
оптимизира дейностите. Благодарение на своята 
модулна и разширяема архитектура решенията 
на Trimble Transport & Logistics могат да се разви-
ват, следвайки промяната в нуждите на конкрет-
ния бизнес.

o Тахографи – ние сме официални вносители на: 
• STONERIDGE – дигитални тахографи SE5000 и 

аналогови тахографи  2400, 8400. 
Предлагаме софтуер за анализ и устройства за 

пренос на данни от дигитални та-хографи. 
Провеждаме обучение за водачи и сервизни тех-

ници
Предлагаме нови и употребявани тахографи 

(Stoneridge (Veeder Root), Kienzle (Siemens VDO), 
MotoMeter), резервни части и сервиз за тахографи 
(монтаж, калиб-риране и ремонт). 

• HAUG – тахошайби и термоленти за дигитални 
тахографи; 

•  STURDY – ограничители на скорост 
o Резервни части за товарни автомобили, ре-

маркета и автобуси. Глобус Комерс е дос-тавчик 
на резервни части от различни производители и 
търговски фирми, някои от кои-то са: KONI, 
FERODO, ROULUNDS BRAKING, PHOENIX, 
FIRESTONE, FABIO, DASTECH, US, MECA FILTER, 
MANN & HUMMEL FILTER, ASSO FILTER, 
SAMPIYON FILTER, PPT, FAD, ROTA, OTTINGER, 
WINKLER, HALDEX, NARVA и други.

 Следвайки спецификата на развитие на пазара, 
променящите се нужди на бизнеса в България и Евро-
па и появата на нови технологии, Глобус Комерс не-
прекъснато обогатява гамата на предлаганите про-
дукти и услуги. Създадохме електронния магазин 
motorlog.eu за удобство на клиентите ни. 

Наша основна грижа е гарантирането на дълго-
срочно и успешно сътрудничество с нашите парт-
ньори. 

Всяка нова идея и нов парнтьор са предизвикател-
ство, което екипът ни поема отговорно и с готов-
ност за работа.
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Волво Груп България откри новия си серви-
зен център във Велико Търново. Инвести-
цията надхвърля 660 хил. лева и e част от 

стратегията на компанията за разширяване на 
мрежата у нас. 

В сервизния център ще се извършва обслуж-
ване и ремонт на пълната гама товарни авто-
мобили от марките Volvo и Renault. Базата раз-
полага с модерно оборудване по утвърдените 

глобални стандарти на Volvo Group, две проход-
ни клетки, моноколонни

подемници с капацитет 30 тона и мобилен 
двутонен кран за демонтаж на възли и агрега-
ти. Ситуирана в гр. Килифарево, тя е в непо-
средствена близост до Околовръстния път на 
Велико Търново, с лесен и бърз достъп за клиен-
тите.

Капацитетът на обслужване е над 2000 ками-
она годишно, като ще може да се работи по 4 до 

Волво Груп България Волво Груп България 

откри сервизен център откри сервизен център 
във Велико Търнововъв Велико Търново

Инвестицията е част от дългосрочната стратегия на компанията за устойчи-
во развитие в България и предвижда обновяване и разширяване на съществуващи и 
изграждане на нови центрове за сервизиране и обслужване на камиони Volvo и 
Renault. С откриването на сервизен център Велико Търново, сервизната мрежа на 
Волво Груп България у нас разполага с пет бази, а общият размер на инвестици-
ята до момента надхвърля 12 млн. лева.
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6 автомобила едновременно. Клиентите могат 
да разчитат на екип от квалифицирани специа-
листи и мобилна група. Складовата база ще раз-
полага с широка наличност на резервни части и 
възможност за експресни доставки. 

Лентата по време на официалното открива-
не прерязаха заедно заместник-кметът на Об-
щина Велико Търново г-жа Снежана Данева, кме-
тът на гр. Килифарево Димитър Събев, Карин 
Йохансон, управител на Волво Груп България, 
Десимир Рангелов, мениджър “Следпродажбено 
обслужване” и екипът на сервизния център.

“Радваме се, че можем да предложим на клиен-
тите в региона обслужване, което отговаря из-
цяло на световните стандарти на компанията. 
За нас беше важно да им предоставим ефектив-
ни решения, до които имат бърз и лесен достъп. 
Това е стратегическо решение за нас и заради 
ключовата локация на Велико Търново и тран-
зитния поток на товарни автомобили.”, обясни 
Карин Йохансон, Управител на Волво Груп Бълга-

рия. По време на откриването тя благодари на 
местната власт – Община Велико Търново и Об-
щина Килифарево за съдействието при реализи-
рането на проекта.

Откриването на новия сервизен център във 
Велико Търново е поредната стъпка в развитие-
то на мрежата на Волво Груп България и увели-
чаване на капацитета й. Проектът стартира с 
откриване на сервизна база във Варна, а в нача-
лото на 2016 година отвори врати и разширени-
ят сервизен център в София, който има капаци-
тет за сервизиране на 10 368 товарни автомо-
били средно на година и позволява едновременна 
работа по 16 влекача. През 2017 заработи и но-
вият център на Волво Груп България в Бургас, 
изграден с 2 млн. лева инвестиция. През проле-
тта на 2018 година бе направена и първата коп-
ка на нов модерен сервизен център в Пловдив, 
който ще заработи през 2019 година, а компани-
ята продължава да работи по проекта за по-на-
татъшно разширяване на мрежата. 
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Новият Opel Combo Cargo е обявен за Между-
народен ван на годината 2019 – IVOTY 2019 
(International Van of the Year), най-желаната и 

престижна титла в средите на производители-
те и потребителите на лекотоварни автомоби-
ли (LCV – Light Commercial Vehicles).Oтреждайки 
на Combo оценка от 127 точки, журито, съставе-
но от 25 специализирани журналисти от 25 евро-
пейски държави постави новия модел на марката 
Opel далеч пред втория в класирането Mercedes 
Sprinter (92 точки). Изключителното удоволст-
вие от шофирането, новаторските електронни 
системи за асистенция на водача и икономич-

Новият Opel Combo Новият Opel Combo 

e „Международен ван e „Международен ван 
на годината” на годината” 20192019

••  На международното изложение IAA   На международното изложение IAA 
за товарни автомобили - главният за товарни автомобили - главният 
изпълнителен директор на Opel Михаел изпълнителен директор на Opel Михаел 
Лошелер приема престижната наградаЛошелер приема престижната награда

••  Журито на конкурса IVOTY - 25   Журито на конкурса IVOTY - 25 
журналисти от 25 европейски странижурналисти от 25 европейски страни

••  Предишни победители на марката   Предишни победители на марката 
Opel - Astra Van през 1999 година и Opel - Astra Van през 1999 година и 
Vivaro през 2002 годинаVivaro през 2002 година
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ността на вана на Opel по отношение на разхода 
и експлоатацията изиграха решаваща роля за по-
бедата на новия Combo, който отнесе тази прес-
тижна награда в Рюселсхайм за трети път от 
пазарната му премиера през 1992 година. През го-
дините марката Opel спечели наградата Между-
народен ван на годината с Astra Van през 1999 и с 
Vivaro през 2002 година. Новият Opel Combo е раз-
работен от специалистите на Groupe PSA и оп-
тимизиран, за да отговори на изискванията на 
германската марка. Официалната церемония по 
награждаването се проведе в рамките на между-
народното изложение за товарни превозни сред-
ства IAA в Хановер. Главният изпълнителен ди-
ректор на Opel Михаел Лошелер прие лично отли-
чието за Combo от президента на IVOTY Джар-
лат Суини.

"Ние сме извънредно горди с тази награда", каз-
ва Михаел Лошелер. "Победата показва и възмож-
ностите, които се разкриват за марката Opel в 
състава на Groupe PSA. С Combo сега ще атакува-
ме успешно С сегмента при вановете, където до-
сега продуктите на марката не са играли важна 
роля. Налице е сериозен потенциал за бъдещ ръст 
на бизнеса на Opel в сферата на лекотоварните 
автомобили и затова бе напълно целесъобразно 
именно ние в Рюселсхайм да получим отговор-
ността за разработката на изцяло нова плат-
форма за лекотоварни превозни средства за цяла-

та Groupe PSA."
Журито на IVOTY бе изключително впечатле-

но от качествата и възможностите, демонстри-
рани от Opel Combo: "За първи път в историята 
на лекотоварните автомобили инженерите и ди-
зайнерите успяха да създадат ван, плод на коопе-
рация между различни марки, в който да бъдат 
въплътени основните ценности и идентичност-
та на всяка от тези марки без почти никакви 
компромиси. Моделите на PSA променят изцяло 
дефиницията на целия пазарен сегмент на съвре-
менните компактни ванове, представяйки нов 
подход в дизайна и качеството на изпълнението 
и оборудването, което е на едно ниво с това на 
леките автомобили в компактния клас, добавяй-
ки към него уникално усещане за комфорт. " 

Журито даде много висока оценка и на много-
бройните електронни системи за асистенция на 
водача в Opel Combo като например използващия 
данни от сензори  индикатор за претоварване на 
автомобила, както и отличната видимост от 
мястото на човека зад волана - втората камера 
в дясното външно огледало например намалява 
значително „мъртвата зона” в полезрението на 
водача от тази страна на автомобила. Освен 
това Combo Cargo печели допълнителни точки с 
новата използваща данни от сензори система 
Flank Guard за странична защита. След внима-
телна оценка на всички качества на модела, жур-
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налистическото жури даде следното заклю-
чително становище - "Малките ванове на 
Groupe PSA се представят много убедител-
но в редица отношения. Те предлагат на па-
зара реални нововъведения, които са модер-
ни, удобни и съдържат многобройни съвре-
менни технологии за безопасност. В условия 
на експлоатация те се отличават с подчер-
тано удоволствие от шофирането и като 
цяло с много добри нива на пътно поведение, 
без да накърняват по никакъв начин подчер-
тано практичната си природа и предназна-
чение. Новите модели предлагат на профе-
сионалистите от различни сфери на бизнеса 
богат избор от комбинации на типове каро-
серии и двигатели. В случая несъмнено имаме 
пред себе си нов еталон в света на вановете. 
"

Високоефективен във всичко
Новият Opel Combo отбелязва официал-

но своята световна премиера на междуна-
родното изложение за товарни автомобили 
IAA в Хановер (щанд C 64, палата 13). Новият 
Combo е разработен с амбицията да предло-
жи най-високо ниво на ефективност на про-
фесионалистите и най-ниските разходи за 
притежание и експлоатация в този пазарен 
сегмент с помощта на своята изцяло нова 
конструктивна архитектура, интелигент-
на компановка и уникална гама електронни 
системи за асистенция на водача, които 
придават завършен вид на едно изключител-
но модерно транспортно средство.

Още от момента на пазарната си преми-
ера новият Opel Combo ще се предлага в мно-
гобройни варианти, сред които стандарт-
ната 4,40-метрова версия, версията XL (4,7 
метра), както и варианта Сrew cab с прос-
торно петместно пътническо простран-
ство и две странични плъзгащи се врати, 
включени в серийното оборудване. Новият 
компактен ван на Opel изпреварва повечето 
от основните си конкуренти и по отноше-
ние на товарния си капацитет от 4,4 м3, по-
лезния товар до 1000 килограма и дължината 
на товарния отсек, достигаща 3 440 милиме-
тра и изключително удобна за превоз на то-
вари, инструменти и работни материали. 
Интелигентната конструкция на товарно-
то пространство осигурява достатъчна 
широчина между задните калници, за да се 
гарантира безпрепятствено товарене и 
разтовартане на до два европалета - дори и 
при версията на новия Combo с късо между-
осие. Осигурена е възможност и за превоз на 
изключително дълги предмети като дъски и 
стълби например, които могат да бъдат по-
ставени и транспортирани под ъгъл благода-
рение на допълнително предлагания товарен 
люк в задната част на покрива.
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ALTAS Commercial Transport ALTAS Commercial Transport 
представя първия литовски представя първия литовски 
мидибусмидибус
Базираната в Литва фирма 

ALTAS Commercial Transport, 
която е един от най-голе-

мите производители на малки авто-
буси в Европа, създаде първия пътни-
чески мидибус – ALTAS Viator. През 
септември мидибусът беше пред-
ставен в Литва, а също и на голямо-
то изложение на търговския транс-
портен сектор в Германия – IAA 2018 
(German Internationale Automobil-
Ausstellung), което се проведе между 
20-ти и 27-ми септември в Хановер.

ALTAS Commercial Transport рабо-
ти с автомобилни производители 
от световна класа, включително 
Mercedes-Benz, Volkswagen, MAN и 
Iveco. 

„Когато Литва реши да започне 
производството на компоненти за 
превозни средства, чуждестранни-
те експерти бяха скептични. Днес, 
дори най-големите производители 
на автомобилни компоненти из-
граждат производствени съоръже-

ния в страната, а литовските ком-
пании са започнали да разработват 
не само електрически мотори и бъде-
щи технологии за само-задвижващи 
се превозни средства, но също и на-
пълно оборудвани пътнически авто-
буси. Потенциалът на специалисти-
те в страната се оказа много по-го-
лям от онова, което очакваха между-
народните промишлени експерти. 
Няма никакво съмнение, че благодаре-
ние на тези водещи на пазара проду-
кти с литовски брандове репутация-
та  и доверието в литовската авто-

индустрия ще се повишат,“ каза ми-
нистърът на икономиката на Литва 
Виргиниус Синкевичус.

Представеният от фирма ALTAS 
Commercial Transport литовски миди-
бус може да превозва едновременно 
30 човека. Той е първият туристиче-
ски мидибус от този вид, разработ-
ван някога в Литва, що се отнася до 
дизайна и конструкцията. Производ-
ството на мидибуса се планира да 
започне през първото тримесечие на 
следващата година, а целият произ-
водствен капацитет от до 200 от 
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тези мидибуси годишно ще започне 
да се използва от 2020 година.

„Работим с европейските пазари 
от над 15 години и установихме, че 
търсенето на автобуси със среден 
размер нараства, освен търсенето 
на минибусите, които вече произ-
веждаме. Нашите клиенти в различ-
ни страни вече са искали от нас та-
къв продукт и с този мидибус ние ще 
запълним една празнота в съществу-
ващата гама от малки и средни ав-
тобуси. След като чухме реакциите 
за първия търговски мидибус от 
бранда ALTAS, ние сме убедени, че 
този продукт ще се радва на голямо 
търсене в цяла Европа. Ние сме и ще 
останем да бъдем партньори с основ-
ните европейски автомобилни про-
изводители, но освен това имаме 
планове да продължим да разработ-
ваме и уникални литовски проду-
кти,“ каза Едвардас Радзевичус, гене-
рален мениджър на ALTAS Commercial 
Transport.

В допълнение към туристическа-
та версия на мидибуса ALTAS Viator, 
през тази година е планирано да за-
почне производството и на пред-
градски и градски училищни мидибу-
си. През 2020 година ALTAS Commercial 
Transport планира да доставя мидибу-
си в Обединеното кралство и Ирлан-
дия за трафик-системата с кормило 
от дясната страна.

При разработването на този ми-
дибус, ALTAS Commercial Transport се 
възползва от знанието и опита, кои-
то компанията беше придобила в 
съвместната си работа със сканди-
навски и западноевропейски компа-
нии. Ето защо, новото превозно 
средство е съобразено с най-добрите 
практики и стандарти.

Новият ALTAS Viator е европейски 
автобус от туристически клас със 
среден размер. Дължината му е 8,44 
метра, общо тегло е 7,2 тона, а капа-
цитет за багаж е 4,5 кубически ме-
тра. Инженерните решения и дизай-
нът бяха разработени в Литва, а ча-
стите и компонентите бяха избра-
ни от най-добрите доставчици в 
световната автоиндустрия. Рамата 
на автобуса е изработена от специ-
ална финландска неръждаема стома-
на, докато за външната и вътрешна 
декорация са използвани модерни 
композитни материали с ниско те-
гло и добра топлинна и шумова изола-
ция. Превозното средство е оборуд-
вано с шаси Iveco 70C18 и разполага с 
3-литров дизелов двигател с 8-ско-
ростна автоматична предавателна 
кутия. 

„Литовските инженерни компа-
нии не само имат капацитета да 
предоставят услуги на чуждестран-
ни клиенти и да произвеждат части 
и компоненти въз основа на искани-
те спецификации, но притежават и 
необходимото знание и инженерна 
компетентност за разработването, 
дизайна и производството на свой 
финален продукт, който по своите 
технически и оперативни качества 
не отстъпват на подобни продукти, 
произведени в чужбина. Това е резул-
тат от продължителна и  последо-
вателна работа“, коментира Дариус 
Лисионис, ръководител на Литовска-
та асоциация на инженерната индус-
трия (LINPRA), мениджър по експор-
та и директор на Baltic Vehicle Detail 
Cluster.

Според Д. Лисионис, създаването 
и производството на този финален 
продукт е най-важният етап в раз-

витието на компанията, тъй като 
демонстрира зрелостта и инженер-
ната компетентност на компания-
та. 

„Литовската инженерна индус-
трия е един от най-важните секто-
ри на производствената индустрия 
и разполага с най-големия потенциал 
за бъдещ растеж. Инженерната ин-
дустрия в Литва напредва и расте 
благодарение на възстановяването 
на европейската индустрия и е оче-
виден факт, че все повече европейски 
страни откриват и признават Лит-
ва като страна с много голям потен-
циал за инженерните компании и с 
необходимите компетентности“, 
каза Д. Ласионис.

Вадимас Ивановас, ръководител 
на отдела за изследвания и анализ на 
Enterprise Lithuania, посочи, че из-
носът на произведени в Литва мо-
торни превозни средства, полу-ре-
маркета, ремаркета и техните раз-
лични части непрекъснато расте от 
няколко години, като от 2012 до 2017 
година износът на литовски проду-
кти е нараснал 2,7 пъти или с почти 
30% средногодишно.

„Въпреки добрия растеж, необхо-
димо е да се признае, че по-голямата 
част от нашия износ в сектора на 
моторните превозни средства не са 
самите превозни средства, но ча-
стите. През 2017 година произведе-
ните части отговаряха за 76 процен-
та от общия износ в този сектор, 
ремаркетата и полу-ремаркетата за 
около 20 процента, а произведените 
в страната превозни средства отго-
варяха само за 4 процента“, коменти-
ра той. „Произвеждането на превоз-
но средство като финален продукт е 
с най-големия потенциал в Литва от 
гледна точка на добавената стой-
ност в този сектор.“

Според LINPRA, инженерната ин-
дустрия е сектор, чийто оборот в 
Литва достигна 3,8 милиарда евро 
през 2017 година (18 процента повече 
отколкото през 2016 година) и този 
сектор е важна част от производ-
ствената индустрия като цяло (про-
изводствената индустрия отговаря 
за 20-23 процента от брутния дома-
шен продукт всяка година). Повече 
от 70 процента от инженерните 
продукти се изнасят в чужбина, 
като през 2017 година обемът на из-
носа нарасна с 24 процента спрямо 
2016 година. В сектора на литовска-
та инженерна индустрия са заети 
около 46 хиляди души.
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Arriva Denmark A/S възложи по-
ръчка на VDL Bus & Coach за 
21 автобуса от модела VDL 

Citea SLFA-180 Electric. Тези Citea 
Electric на VDL са първите електри-
чески съчленени автобуси за Дания. 
Същите ще започнат да обслужват 
ревизираната линия 2A в Копенхаген 
през декември 2019 година. Фирма 
VDL Bus & Coach ще осигури освен 
това и зарядната инфраструктура в 
депата. През деня автобусите ще бъ-
дат дозареждани в крайните точки 
на маршрута с помощта на зарядна 
връзка на автобуса с обърнат пан-
тограф. С тази поръчка VDL Bus & 
Coach продаде своя 5-стотен изцяло 
електрически автобус от модела VDL 
Citea в Западна Европа.

Йенс Бое Якобсен, директор по бизнес 
развитието на Arriva Denmark, каза: 
„Досегашният опит на Arriva с VDL Bus 
& Coach през нашия клон в Холандия е за 
пример и сегашното сътрудничество на 
VDL и Arriva в Дания също напредва глад-
ко. Всъщност, фирма VDL Bus & Coach е 
широко известна с добрите си проду-
кти с отлично качество. Доброто съ-
трудничество на Arriva с VDL Bus & 
Coach е ключът към успеха на проекта.“

ЛИНИЯ 2A В КОПЕНХАГЕН 
Всичките 21 електрически автобуса 

VDL Citea SLFA-180 Electric ще работят 
по линията 2A в Копенхаген. Неотдавна 
тази линия беше ревизирана и вече свър-
за една нова част на Копенхаген с авто-
бусната мрежа. От края на 2019 година 
ще започне замяна на дългите 13,7 ме-
тра автобуси, които сега обслужват ли-
нията, с дългите 18 метра електриче-
ските съчленени автобуси на VDL. Благо-
дарение на станциите за бързо зарежда-
не в крайните точки на маршрута, ли-
ния 2A ще може да функционира 24 часа в 
денонощието. 

„Ние сме много горди, че получихме 
тази поръчка и за нас е удоволствие да 
работим с Arriva Denmark като парт-
ньор в прехода към обществен транс-
порт с нулеви емисии в Копенхаген. С не-

Поръчка за 21 автобуса Поръчка за 21 автобуса 
Citea SLFA-180 Electric на Citea SLFA-180 Electric на 
VDL от Arriva Danmark A/S VDL от Arriva Danmark A/S 

търпение очакваме да видим как елек-
трическите съчленени автобуси VDL 
Citea ще станат част от уличния пей-
заж в Копенхаген“, каза Анита Палм Ла-
урсен, управляващ директор на VDL Bus 
& Coach в Дания. 

ПРОДАДЕН Е 5-СТОТНИЯТ АВТОБУС 
ОТ МОДЕЛА VDL CITEA ELECTRIC 

С тази поръчка VDL Bus & Coach дос-
тигна жалона от 500 продадени автобу-
са от модела VDL Citea Electric. При сега 
съществуващите над 40 проекта за 
е-мобилност в Западна Европа, VDL Bus 
& Coach е доказан партньор в прехода 
към ефикасни системи за обществен 
транспорт с нулеви емисии. Освен в Хо-
ландия, електрически автобуси на VDL 
оперират в момента и в различни градо-
ве в Германия, Люксембург, Швейцария, 
Швеция и Франция. В много случаи VDL 
отговаря и за прилагането на инфра-
структурата, управлението на проек-
ти и за ремонта и поддръжката на ця-
лата система. Arriva и VDL Bus & Coach 
вече са осъществили редица успешни 
проекти с електрически автобуси в Хо-
ландия, включително проекти в ес-Хер-
тогенбош,  Югоизточна Фризландия и 
Тершелинг, Венло и Маастрихт.

БЕЗШУМНИ И СВОБОДНИ ОТ 
ЕМИСИИ

Автобусите VDL Citea SLFA-180 
Electric за Arriva Danmark A/S са оборуд-
вани с батерии за 288 кВч и притежават 
изцяло електрическа система за клима-
тичен контрол, което означава, че по 
време на работа автобусите ще са изця-
ло свободни от емисии. Въпреки своята 
дължина, моделът Citea SLFA-180 Electric 
на VDL се движи много безшумно. Това 
не само означава по-голям комфорт за 
пътниците, но заедно с това допринася 
и за една по-приятна и спокойна жизне-
на среда за жителите на Копенхаген. 

ARRIVA DENMARK A/S 
Компанията Arriva Denmark A/S е 

активна на датския автобусен пазар от 
1997 година  и днес вече е станала най-го-
лямата автобусна компания в страна-
та. Със своите почти 1200 автобуса, 
Arriva притежава пазарен дял от 40% в 
Дания. Тази компания за обществен 
транспорт днес отговаря за над полови-
ната от автобусните линии в столица-
та Копенхаген. Arriva притежава освен 
това и пазарен дял от 15% в регионална-
та железопътна мрежа. 

VDL BUS & COACH 
Основните дейности на компания-

та VDL Bus & Coach се състоят в разра-
ботването, производството, продажба-
та и след-продажбеното обслужване на 
широка гама от градски и туристиче-
ски автобуси, модули на шасита, конвер-
сията или разширяването на мини- и 
миди-автобуси и закупуването и пре-
продажбата на употребявани автобуси. 
Производствената дейност се извърш-
ва в Холандия и Белгия. VDL Bus & Coach 
поставя голям акцент върху качество-
то, безопасността, трайността, еко-
логията, ниската консумация на гориво, 
комфорта и ниските разходи за под-
дръжка. Продажбите на продуктите на 
VDL Bus & Coach се извършват с помо-
щта на международна мрежа, съставена 
от притежавани от компанията офиси 
за продажби, независими вносители и аг-
енти в над 30 страни. Това прави въз-
можно предлагането на транспортни 
решения, съобразени с нуждите на кон-
кретния клиент. За след-продажбеното 
обслужване и поддръжка клиентът 
може да разчита на помощ без задаване 
на излишни въпроси от страна на служи-
телите на VDL Bus & Coach в кое да е от 
многото сервизни места. Обширна 
дистрибуторска мрежа осигурява въз-
можно най-бърза доставка на резервни 
части и аксесоари до исканата дестина-
ция. VDL Bus & Coach е един от най-голе-
мите производители на автобуси в Ев-
ропа.



Какво ново в чужбина

бр. 9 (141), октомври, 2018 Автобуси&микробуси 23

Голям успех на   
Busworld Russia 2018

Мястото на тридневното събитие бе Crocus 
Expo, където зала 2 беше препълнена с автобу-
си и автобусни части и аксесоари.

Три дни, през които 5 050 посетители - 46% увеличе-
ние спрямо 2016 г. - дойдоха от цяла Русия и чужбина за 
да се запознаят с най-новите събития в света на авто-
бусите.

С 84 компании от 14 страни на площ от 9 000 кв. м - 
90% увеличение спрямо 2016 г. – изложението бе голям 
успех, заключи президентът на Busworld Дидие Рамод в 

Busworld разширява автобусния Busworld разширява автобусния 
бизнес в цял свят. Второто бизнес в цял свят. Второто 
изложение на Busworld Russia бе изложение на Busworld Russia бе 
организирано в руската столица организирано в руската столица 
Москва с подкрепата на Autotrans.Москва с подкрепата на Autotrans.

последния ден от изложението.
Бяха представени редица марки от водещи руски про-

изводители. Ето и по-подробна информация за руските 
производители на автобуси и продуктите, които се 
представиха:

GAZ Group представи ново поколение автобуси на из-
ложението Busworld Russia. Компанията за първи път де-
монстрира автобус Vector NEXT 8.8 с увеличен капацитет 
на пътниците и актуализиран междуградски автобус 
CRUISE, оборудван с автоматични системи за подпомага-
не на водача ADAS и извънбордова система.

Също така за първи път на изложението бе изложен 
микробус GAZelle NEXT 4.6, който превозва 22 пътници. 
Експозицията включваше и най-новото развитие - елек-
трически автобус за 85 пътници с ултра-бързо зареждане; 
това е иновативен модел, създаден за Москва въз основа 
на най-модерните технологии на световната автобусна 
индустрия. Представен бе и най-дългият градски ниско-
подов автобус , проектиран да работи с интензивен път-
нически трафик - LiAZ-6213 и микробус "GAZelle NEXT 
Citiline", оборудван за превоз на пътници с ограничена под-
вижност. Посетителите на изложението се запознаха с 
обещаващите разработки на компанията: безпилотното 

Отриване Отриване 
на Busworld на Busworld 
Russia 2018Russia 2018
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Заместник-кметът на Заместник-кметът на 
Москва и началник на Москва и началник на 

отдел Транспорт и отдел Транспорт и 
развитие на пътната и развитие на пътната и 

транспортната транспортната 
инфраструктура -  инфраструктура -  

М. С. ЛикуцовМ. С. Ликуцов

Президентът Президентът 
на Busworld на Busworld 
Дидие Рамод Дидие Рамод 

превозно средство GAZelle NEXT, оборудвано с модерна 
навигационна система.

Камаз показа също нов продукт - голям градски тро-
лейбус KAMAZ-62825 с нисък под, с увеличен автономен 
ход от над 20 км. Бе показан и електрически автобус 
KAMAZ-6282, чиято модификация е доставена на 
Mosgortrans. Той бе демонстриран заедно с ултра бърза-
та станция за зареждане UFC-240, предназначена да за-
режда електрическите автобуси на литиево-йонни ба-

терии. Също на щанда на фирмата беше представен 
съвместен проект на КАМАЗ и НАМИ за безпилотен 
шътъл  КАМАЗ.

На 24 октомври заместник-кметът на Москва и на-
чалник на отдел "Транспорт и развитие на пътната и 
транспортната инфраструктура" -  М.С. Ликуцов посе-
ти изложението. Поздравявайки гостите и участници-
те, той отбеляза значението на това събитие в услови-
ята на интензивно развитие на индустрията за пътни-

Щандът на Щандът на 
GAZ GROUPGAZ GROUP
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Щандът на Щандът на 
KAMAZKAMAZ

Gaz Group - Gaz Group - 
Vector NextVector Next MAZ за 165 пасажера с Евро 5 двигател и MAZ за 165 пасажера с Евро 5 двигател и 

автоматична трансмисия Allisonавтоматична трансмисия Allison

KAMAZ 62825 KAMAZ 62825 
с нисък под, с с нисък под, с 

увеличен автономен увеличен автономен 
ход от над 20 кмход от над 20 км

чески транспорт в Русия. 
Бизнес програмата на изложението беше открита 

от Академията Busworld и  конференцията ТАМА. 
През първия ден говорителите взеха участие в диску-
сиите по теми за "Редовни и чартърни автобусни пре-
вози" , както и "Дигитализация в областта на регули-
рането и организацията на междуградските автобус-
ни превози". Предметът на втория ден от тази кон-
ференция беше "Безопасност на пътническите авто-
буси". Busworld Academy е платформа за знания на 
Busworld. Основната й дейност е споделяне на знания 
чрез организиране на конференции, семинари и работ-
ни срещи. Основана през 2013 г., тя се присъедини към 
многобройни изложения на Busworld по целия свят, до-
пълвайки опита на посетителите и други заинтересо-
вани страни. На третия ден от изложението, Busworld 
организира първи международен семинар на тема "Све-
тът на автономните автобуси".

Автомобилният завод в Минск (MAZ) представи 

Изложения
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Уникален електрически автобус на Volgabus с нощно зареждане и възможност да се движи автономно по Уникален електрически автобус на Volgabus с нощно зареждане и възможност да се движи автономно по 
маршрута през целия ден.маршрута през целия ден.

на своя щанд  ново постижение - 
първият автобус с голям капаци-
тет с т.нар. "бутащ" двигател MAZ 
216066. За първи път белоруските 
дизайнери поставиха двигателя не в 
предната, а в задната част на ав-
тобуса. Новият модел има 40 седя-
щи места, а в целия салон на автобу-
са  могат да пътуват до 165 пътни-
ка. Автобусът е оборудван с двига-
тел Mercedes (OM 926 LA) с мощ-
ност 326 к.с. от клас Euro-5 и авто-
матична скоростна кутия на 
Allison.

PC Transport Systems на Busworld 
Russia 2018 представи иновативния 
електрически автобус "Pioneer". За 
пръв път в Русия в електрическия 
автобус Pioneer се използва уникал-
на мобилна батерия, което прави 
възможно увеличаването на раз-
стоянието за шофиране на автомо-
била, като същевременно се запазва 
максималният капацитет на път-
ниците. Основната характеристи-
ка на електрическия автобус е, че 
основният акумулатор е разполо-
жен в ремаркето и един допълните-
лен на покрива, който според дизай-

Изложения

ГАЗ ГАЗ 
групагрупа
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нерите на модела е достатъчен за 
още 150 километра.

Volgabus показа на изложението 
уникален електрически автобус 
"CityRythm-12E" с нощно зареждане и 
възможност да се движи автономно 
по маршрута през целия ден. (автоно-
мен пробег до 300 км, време за зареж-
дане 5 часа). Благодарение на използва-
нето на най-новите модели батерии с 
висока плътност, дизайнерите на 
Volgabus успяха да запазят нискоета-
жното оформление на каросерията и 
капацитет за пътници, както  са и 
градските автобуси с традиционни 
горива.

Традиционно в рамките на изложе-
нието бе организирана ежегодната 
церемония по награждаването на кон-
курса "Най-доброто търговско пре-
возно средство в Русия".

РЕЗУЛТАТИТЕ В КАТЕГОРИИТЕ 
СТАНАХА:

Автобус на годината: 
Vector NEXT "Dostupnaya Sreda"

Туристически/междуградски автобус 
на годината: 

автобус MAN Lion

Електробус на годината: 
KAMAZ-6282

Продължава в следващия брой

Георги МИЛОШЕВ
Наш специален пратеник 

в Москва

Семинарите на Семинарите на 
Busworld AcademyBusworld Academy

Eлектробуса на Eлектробуса на 
GAZ GROUPGAZ GROUP

Безпилотен Безпилотен 
шътъл KAMAZшътъл KAMAZ
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СВЕТЪТ НА СВЕТЪТ НА 
АВТОБУСНИТЕ АВТОБУСНИТЕ 
ПРЕВОЗИ ПРЕВОЗИ   
НИКОГА НЯМА НИКОГА НЯМА 
ДА БЪДЕ СЪЩИЯТДА БЪДЕ СЪЩИЯТ
На международното автобусно На международното автобусно 
изложение BUSWORLD в Москва,  изложение BUSWORLD в Москва,  
се състоя пускането на първата в се състоя пускането на първата в 
света онлайн платформа за заявка света онлайн платформа за заявка 
на автобус BUS4USна автобус BUS4US

Като част от церемонията по откриването на 
2-ри Международен автобусен салон Busworld 
Russia 2018, който се проведе в Москва на 23 ок-

томври 2018 г., в Крокус Сити се състоя истинско исто-
рическо събитие в света на автобусната индустрия - 
официалното представяне на първата онлайн платфор-
ма за заявка на автобус в света и мобилно приложение за 
автобуси Bus4us.

"Светът на автобусния транспорт никога няма да 
бъде същият!" - под този лозунг беше представянето на 
онлайн платформа за заявка на автобус Bus4us.

Онлайн платформата за заявка на автобуси Bus4us е 
създадена специално за автобуси. Досега в този отрасъл 
нямаше такава платформа за автобуси. Сега, с навлиза-
нето на Bus4us, тази индустрия стана модерна и мобил-
на, заедно с такива бизнеси, като хотелиерската индус-
трия и нейната booking.com, търговията на дребно и 
нейния AliExpress, включително транспортната индус-
трия, а именно таксиметровата индустрия и техните 
агрегатори Yandex.Taxi, Uber, Gett и други.

След представянето на  онлайн платформата за за-
явка на автобуси Bus4us, директорът на международния 
автобусен салон Busworld Russia 2018 Сергей Рибчак връ-
чи на Андрей Едожв специалната награда CEO на Bus4us: 
"Най-добър старт на 2018 по повод Международния ав-

тобусен салон Busworld Russia 2018"
В края на това събитие известният легендарен мес-

тен играч по хокей и почетен треньор, многократен 
олимпийски шампион Борис Петрович Михайлов, поз-
драви екипа на Bus4us за заслужената награда.

"Светът на автобусния транспорт никога няма да 
бъде същият!" - след тази фраза Андрей Йехов, главен из-
пълнителен директор на Bus4us, направи презентация 
за старта на Първата онлайн платформа за заявка на 
автобуси.

ПРЕЗЕНТАЦИЯТА НА BUS4US 
ОБХВАНА СЛЕДНИТЕ ТЕМИ:

• Предпоставки за появата на мобилна онлайн плат-
форма за заявка на автобуси в Русия и света;

• Демонстрация на техническите възможности на 
мобилното приложение Bus4us;

• Демонстрация на уникалната авторска разработ-
ка на Bus4us, което завинаги ще промени света на авто-
бусния транспорт.

Андрей Йехов също говори за тенденциите в разви-
тието на автобусната индустрия в Русия и за разви-
тието на проекта в света.

Заявката на  автобусен транспорт в същността си 
прилича на поръчката за такси, но автобусната индус-

Изложения
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Сред гостите на Bus4us бяха и  мениджърите на го-
леми компании като: застрахователна компания „ВСК“, 
„ВТБ лизинг“, официални дилъри за продажба на товар-
ни автомобили Mercedes-Benz, Volkswagen, представи-
тели на туристическата индустрия и авиокомпании 
Aeroflot, S7 и Red Wings. На презентацията на старта 
на автобусната платформа присъстваха и представи-
тели на най-големите интернет холдинг: Яндекс и 
Rambler.

Трябва да се отбележи, че онлайн платформата за 
заявка на автобуси Bus4us е международен проект.

Днес, с помощта на мобилното приложение Bus4us, 
можете да резервирате автобус в Москва и региона на 
Москва.

Скоро можете да поръчате автобус през Bus4us в 
Санкт Петербург, Казан, Екатеринбург, Сочи и други 

руски градове.
Но скоро можете да поръчате автобус с мо-

билното приложение Bus4us навсякъде по све-
та.

На 23 октомври 2018 г. стартира офи-
циалното стартиране на мобилното 
приложение Bus4us. Приложението вече е 
налице в App Store и Google Play онлайн 
магазин.

Официални партньори за предста-
вянето и  пускането на първата он-
лайн платформа за заявка на автобуси 
Bus4us: групата AVILON, ASUS и група-
та Busworld MOSCOW RUSIA, подкрепя-

ни от Autotrans.

30

Москва.
Скоро может

Санкт Петербу
руски градов

Но ско
билнот
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трия има редица характеристики с по-сложна законода-
телна рамка и по-сложни бизнес процеси.

Мобилното приложение Bus4us е уникална онлайн ус-
луга за заявка на автобуси с шофьор, което се превърна в 
първата в света платформа за пътнически автобусни 
превози.

На церемонията по официалното представяне на 
платформата Bus4us присъстваха най-добрите пред-
ставители на автобусната индустрия „Елита на авто-
бусния свят“.

Сред специално поканените гости присъстваха: ди-
ректорите на най-големите транспортни компании: 
«Мосгортранс», Business Bus Company, KLavto и др.

С мобилното приложение Bus4us - 
поръчването на автобус е лесно!

https://www.youtube.com/watch?v=CaKhph4anHQ 
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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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Какво ново у насO 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



34 Автобуси&микробуси бр. 9 (141), октомври, 2018

Технологии

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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www.internationalbusexpo.it

ORGANISED BY

T E C H N O L O G I E S ,  I N N O V A T I O N S  A N D  T R E N D S ,  G R E E N  S O L U T I O N S , 

P R E V I E W S :  AT  I B E  T H E  E V O L U T I O N  O F  A  S E C TO R  A LW AY S  O N  T H E  M O V E

R I M I N I  E X P O  C E N T R E
2 4 - 2 6  O C T O B E R  2 0 1 8 

T H E  W H O L E  W O R L D  O F  C O A C H ,  B U S  A N D  L O C A L  T R A N S P O R T

B

P
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Първият изцяло Първият изцяло 
електрически автобус електрически автобус 
  

През април Flixbus беше първата компания в 
света, която изпробва електрическите ав-
тобуси за далечни разстояния, с пилотен 

проект по маршрута от Париж до Амиен. Моде-
лът? Два Yutong ICe 12. През този месец, октомври 
в Германия тръгна вторият електрически авто-
бус Flixbus, който пътува между Франкфурт и 
Манхайм. Немският Flix-E-Bus ще извършва две 
двупосочни пътувания на ден със спирки на лети-
ще Франкфурт и Хайделберг за пътуването от 
Франкфурт до Манхайм. Благодарение на парт-
ньорството на FlixBus с "Грийнпийс Енерджи", ав-
тобусът ще работи с чиста електроенергия, спес-
тявайки около 82 тона емисии на CO2 през първа-
та си година на работа в сравнение с автобус с 
двигател с вътрешно горене, според проучване на 

Atmosfair, споменато в прессъобщението на Flixbus. 
Автобусите ще зареждат веднъж или два пъти 
дневно, а през нощта чрез зареждаща станция в 
централната автогара в Манхайм (ZOB) или вре-
менно зареждаща станция във Франкфурт. Всяка 
станция има мощност от 80 киловата.

Първият изцяло електрически автобус на дълги 
разстояния е сигнал към производителите на ав-
тобуси за стимулиране на иновациите и разра-
ботване на алтернативи на дизеловите превозни 
средства. Устойчивата мобилност не е само за 
развитие в бизнеса, а и за социалните и екологич-
ните аспекти на пътуването.

Сегашната тенденция се отдалечава от пъту-
ванията с частни автомобили и набляга на въз-
можностите за алтернативна мобилност като 
автобусите. FlixBus се гордее, че е пионер в подпо-
магането на тази промяна и зависимостта на 
транспорта от изкопаеми горива, като предоста-
вя някои от най-благоприятните за климата ва-
рианти за мобилност в Европа.

FlixBus ще продължи да инвестира в разширява-

Atmosfair, споменато в прессъобщението на Flixbu
Автобусите ще зареждат веднъж или два път
дневно, а през нощта чрез зареждаща станция 
централната автогара в Манхайм (ZOB) или вре

в в Ф

за дълги разстояния за дълги разстояния 
на Flixbusна Flixbus



бр. 9 (141), октомври, 2018 Автобуси&микробуси 37

Актуално

не на мрежата през следващите месеци. В допълне-
ние към международните линии, приблизително 
140 нови дестинации ще бъдат добавени само в 
немскоговорящите страни, като се планират до-
пълнителни връзки между 26-те други пазари, в 
които FlixBus момента в работи.

Фирмата FlixBus бе създадена в Мюнхен през 
2013г. от трима млади предприемачи, чиято цел 
бе да направят екологичния начин на пътуване 
удобен и същевременно икономически изгоден

През 2015 г. FlixBus стартира и международна-
та си дейност: мрежа от автобусни маршрути 
във Франция, Италия, Австрия, Нидерландия и 
Хърватия, както и линии до Скандинавските дър-
жави, Испания, Англия и Източна Европа. По-
настоящем FlixBus свързва 2,000+ дестинации в 28 
страни, като почти ежедневно разширява предло-
женията си. Днес пътуващите хора се възползват 
от предимствата на най-голямата мрежа от ав-
тобусни превози в Европа. 100 милиона пътници са 
избрали услугите на Flixbus, като само през 2017 г. 
те са 40 милиона. 

Зад името на зелената фирма, доставчик на ав-
тобусни превози, стои международен екип от 
почти 1000 сътрудници в офисите ни в Мюнхен, 
Берлин, Париж, Милано, Загреб и Копенхаген, как-
то и няколко хиляди шофьори, служители на  парт-

ньорите от цяла Европа. Всеки един от тях еже-
дневно допринася за подобряването на услугите на 
FlixBus, както и на зелената мобилност. 

Успехът на Flixbus се базира на дигитализиране-
то на един от традиционните видове транспорт. 
Пътуването се превръща в ново изживяване благо-
дарение на технологичните иновации, като мо-
дерната система за резервации и издаване на би-
лети, приложението FlixBus за мобилни устрой-
ства, безплатния достъп до Wi-Fi на борда на ав-
тобусите или проследяването на автобусите в 
реално време с помощта на GPS технология. Ин-
телигентното планиране на мрежата и динамич-
ното управление на цените  позволяват да се 
предлага винаги най-доброто на своите клиенти. 
Разчита се и на успешното партньорство с малки 
и средни регионални транспортни фирми, които в 
повечето случаи са семейни и притежават дъл-
гогодишен опит. Те изграждат зелената флотилия 
на FlixBus. Така иновациите, предприемаческият 
дух и силната търговска марка с международни 
позиции се обединяват с качеството, постигнато 
благодарение на традициите.

Kезависимо от дестинацията ти –  Берлин, 
Прага, виена, Париж – с FlixBus девизът винаги 
е „Go green!“.
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Ван оборудване  

Ние сме фирма, която се занимава с оборудване на 
лекотоварни автомобили, оборудваме ги с различни мо-
дули, стелажи, инструменти, работни плотове, за да 
улесним работата на хората, които работят в обекти-
те и извършват различни сервизни или монтажни дей-
ности. По този начин се намалява времето за работа, 
тъй като всяко нещо се намира в автомобила, всяко 
нещо си има място, знае се къде е поставено. 

Фирмата ни се казва „Ван оборудване“ и сме пред-
ставители на италианската фирма Syncro-system  за 
тези системи. Аз съм Огнян Петров, мениджър на фир-
мата.

Въпрос: От кога съществува Вашата фирма?
Съществува от две години и половина, което е нещо 

ново на нашия пазар, не е нещо, което често се предлага, 
но има много хора, които имат нужда и  които виждат 
плюсовете на тези модули и системи, които се предос-
тавят, спестеното време, хората са по-мотивирани да 
работят, имиджа на компанията се възприема по по-до-
бър начин.

Въпрос: А какво точно оборудвате? Това е по заявка 
на клиента или...?

По заявка на клиента.

Въпрос: Какви заявки сте имали досега?
Оборудвали сме примерно Sсania, имат сервизни ав-

томобили, оборудвали сме една швейцарска компания, 
която има представители в България, имат оборудване в 
металообработващите машини, като извършват серви-
зни дейности  и поддръжка, няколко автомобила сме обо-
рудвали за тях. Компания, която произвежда кантари за 
тежкотоварни автомобили и за влакове, компания, коя-
то произвежда хидравлични маркучи на място, и други.

Въпрос: А имате ли конкуренция в България?
Появяват се. Някои го правят между другото, докато 

ние сме съсредоточени в това нещо и сме ценово по-
добре представени. Ние обръщаме внимание на детайли-
те, по-добре презентираме тази система, как работи, 
какви ползи биха се получили.

Въпрос: Къде се позиционира сервизът ви?
Имаме база за монтажи, като за по-малките автомо-

били може и на място да монтираме. 

Център за трансформиранеЦентър за трансформиране
на ванове в работилницина ванове в работилници

Интервю с Огнян Петров - Интервю с Огнян Петров - 
мениджър на фирматамениджър на фирмата
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И ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ:
Редом услугите, които предлагат в българския фи-

лиал, експертите на Syncro System могат да се похва-
лят, че намират най-доброто решение за пробле-
мите на клиентите си от А до Я, за да оборудват 
работния ван възможно най-подходящо предвид кон-
кретните нужди на всеки клиент.

Днес сме в състояние да Ви предложим:
• Оборудване за интериора на автомобила с шка-

фове, стелажи, работни плотове, чекмеджета, из-
теглящи се куфарчета, делители и кутии.

• Вътрешна защита на микробуса с плоскости от 
шперплат или рифелова алуминиева ламарина и стра-
нични стоманени или алуминиеви облицовки и обшив-
ки.

• Напречни товарни греди, товарни скари и на-
длъжни греди за стълби за всички модели ванове.

• Товарни рампи и платформи за различни модели с 
товароносимост до 1 500 кг.

• Допълващи аксесоари и принадлежности като 
държачи за кабели, ремъци, фарове, системи за зак-
репване, инвертори, генератори за ток и много дру-
ги.

• Монтиране на прътове за транспортиране на 
окачени дрехи.

• Системи за закрепване на стока, уреди и оборуд-
ване в товарния сектор, в кабината на водача и на 
покрива на автомобила. 

Благодарение на натрупания опит можем да Ви 
предложим специализирани услуги, включващи пред-
продажбено консултиране, монтаж и съдействие за 
оборудването на ванове от всякакви марки и модели, 
в кратки срокове и на конкурентни цени. 

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, 
ОБАДЕТЕ СЕ НА 

СПЕЦИАЛИСТИТЕ В 
ОБОРУДВАНЕТО НА БУСОВЕ! 
Van Equipment Pro
4000 Пловдив; ул. Васил Левски 180 А 
тел. 032 33 16 33; Mob. 088 9000 590

Въпрос: За колко време става едно оборудване?
Това е другият плюс. Като се приготвят нещата, са-

мото оборудване става за един ден. Предлагаме и подове 
за самите ванове, защото като бъдат закупени те са 
голи, нямат нищо. Подовете имаме различни, варианти 
за странични облицовки, които предпазват да не се на-
ранят автомобилите от товарите. 

Въпрос: Как ви намират клиентите?
На изложения се презентираме, през Интернет, Гугъл 

– също, сайт имаме, в който има доста информация. 

Въпрос: Сайтът ви е кой е?
Van-equipment.bg

Интервюто взе Лили ХРИСТОВА
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Компанията представи разширена гама продукти от Champion®, 
иновации от Ferodo® и MOOG®, успехи в оригиналното оборудване за Jurid®, 
нови технологии по двигателя, иридиеви запалителни свещи от BERUнови технологии по двигателя, иридиеви запалителни свещи от BERU®®* и още.* и още.

F ederal-Mogul Motorparts обяви всички важни новини 
около дейността си за годината по време на най-го-
лямото изложение на производителите на авточас-

ти Automechanika във Франкфурт. Повечето от емблема-
тичните марки на компанията се представиха с нови 
продукти и иновативни технологии за следпродажбено 
обслужване, но също и с многобройни успехи при оригинал-
ното оборудване. По време на изложението миналата сед-
мица беше поставено началото на платформата за обу-
чение и консултация на механици Garage Gurus, както и на 
новия етап в развитието на марката MOOG®, която по-
каза иновативна хибридна технология за подсилване на 
частите на кормилното управление и окачването, обяви 
разширяване на производството си в Европа и представи 
новите си опаковки с ярък дизайн в жълт и син цвят. 

ОСТАНАЛИТЕ АКЦЕНТИ ОТ ЩАНДА НА 
FEDERAL-MOGUL MOTORPARTS ВКЛЮЧВАТ: 

ChampionChampion®®

Световноизвестната марка Champion продължава раз-
растването си с пускането на пазара на нова гама акуму-
латори по-късно тази година. След премиерата на проду-
кти за спирачната и осветителната система в началото 
на 2018 г., Champion се налага като марка, покриваща всич-
ки потребности за поддръжката на автомобила. Такава е 
и цялостната амбиция на бранда – да предлага качестве-
ни продукти на разумни цени, на които могат да разчи-
тат всички механици в региона. До края на годината га-
мата на Champion ще включва части за спирачната и за 
запалителната система, за осветлението, както и аку-
мулатори, филтри и чистачки. 

FerodoFerodo®® 
Продуктите на Ferodo за оригинално оборудване са до-

казателство за стремежа на марката към иновативност 
и качество. Ferodo е пионер на пазара за спирачни части с 
първите по рода си дискови накладки без съдържание на 
мед Eco-Friction®, които се превърнаха и в избора за ориги-
нално оборудване в най-новото поколение на емблематич-
ния модел Ford Fiesta. Тенденцията продължава и с новия 

Ford Galaxy и Audi A4, като и при двата модела дисковите 
накладки Eco-Friction® ще се инсталират директно в заво-
дите на производителите за първичния пазар. 

Техническите предимства на новите насочени дискови 
накладки от Ferodo също са недвусмислен показател за ви-
сокото качество, което предлага марката. И те бяха из-
ложени на щанда на Federal-Mogul на тазгодишната 
Automechanika, а в специален видео клип е показана функ-
ционалността и иновативността им. По време на изло-
жението Ferodo представи и широката си гама спирачни 
дискове, които са значително по-олекотени от стан-
дартните, но с подобрени спирачни възможности. 

Престижът на марката се затвърждава от многократ-
ния избор на автомобилните производители да залагат 
частите Ferodo в оригиналното оборудване на най-нови-
те си модели, както и благодарение на новаторството в 
технологиите и способността светкавично да отговаря 
на изискванията на пазара, като постоянно развива и по-
добрява продуктите си. 

JuridJurid®®  
На изложението за авточасти във Франкфурт, Jurid 

също отбеляза нови победи в сегмента на оригиналното 
оборудване, както и обновените си опаковки за лекотова-
рната и тежкотоварната гама. Марката представи но-
вите си спирачни дискове, които ще бъдат монтирани 
като оригинални части в производството на нов модел 
Alfa Romeo, а също и олекотените си спирачни дискове с 
подобрена ефективност и издръжливост за следпродаж-
бено обслужване. 

BERUBERU®®**
Марката за запалителни системи представи новите си 

иридиеви запалителни свещи заедно с широка гама прак-
тични инструменти и сензори за обслужването на авто-
мобила, а също и обновения си по-функционален уебсайт. 
Уникалните подгревни свещи на марката, включително 
керамични и със сензори за налягане, сега вече са комбини-
рани с гамата за подгревни контролни панели. Разширен и 
допълнен е и целият асортимент на запалителните све-
щи, бобини и инструменти за монтаж. 

Всичко ново отВсичко ново от  
Federal-Mogul Motorparts Federal-Mogul Motorparts 
на Automechanika 2018на Automechanika 2018
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Няколко от подразделенията на Federal-

Mogul Motorparts се заемат с иновации по дви-
гателя тази година и представят вълнуващи 
нови продукти. 

AE® пуска на пазара клапани с натриево ох-
лаждане, които могат да намалят нагряване-
то на двигателя с до 20% и тежестта с около 
16%. Този ефект се постига, като вместо 
стандартния клапан, елементът е кух и за-
пълнен с течен натрий - така при работа на 
двигателя по-ефективно разпръсква топлина-
та. 

Nural® представя Ecotough® NG – покритие 
срещу износване за бензинови двигатели. Про-
дуктът увеличава издръжливостта на компо-
нентите при модерните умалени, но мощни 
двигатели. Той намалява изтъркването на бу-
талата с до 40% и загубите от триенето им 
с до 15%. Това е поредната иновация от Nural 
за вторичния пазар, която се появява благода-
рение на стабилния опит на марката в разра-
ботката на бутала за оригинално оборудване. 

Goetze® пуска за продажба нови клапани 
специално за региона на Германия, Австрия и 
Швейцария. Това е едно от най-добре утвър-
дените имена в автомобилната индустрия с 
високотехнологичните си компоненти, създа-
дени така, че значително да намаляват консу-
мацията на масло и вредните емисии, като 
свеждат триенето до минимум и удължават 
живота на двигателя до максимум.  

Payen® представя новия си продукт 
Fibersheets, разширение на гамата Pro-Fit – 
уплътнения за труднодостъпни ниши и еле-
менти. С над 10 500 видове уплътнения, гарни-
тури и болтове, Payen предлага решения на 
почти всички проблеми при поддръжката на 
лек автомобил.  

„Automechanika е отлично място да пред-
ставим всичките си нови технологии и проду-
кти“, коментира Андрю Секстън, президент 
„Следпродажбено обслужване“ за региона Ев-
ропа, Близкия изток и Африка и регионален 
президент за Federal-Mogul Motorparts. „Това е 
и възможност да отбележим успехите на ком-
панията, например решението на все повече 
автомобилни производители да изберат ди-
сковите накладки на Ferodo за оригинално 
оборудване. Индустрията се нуждае от ино-
вации и за да постигаме такъв успех, трябва 
постоянно да подобряваме технологиите си и 
да предвиждаме тенденциите. Винаги сме се 
гордели с продуктите, които предлагаме на 
пазара – те са с високо качество, на което 
професионалистите по целия свят могат да 
се доверят. В комбинация с новата платфор-
ма Garage Gurus, вече предлагаме професио-
нална помощ и обучение за клиенти и механи-
ци на най-високо ниво за целия региона на Ев-
ропа, Близкия изток и Африка.“, казва Сек-
стън. 

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

ChampionChampion®®  
продължава вълнуващото продължава вълнуващото 

си разширяване с нова гама си разширяване с нова гама 
акумулатори по-късно тази година.акумулатори по-късно тази година.

JuridJurid®®  
Jurid празнува нови победи в Jurid празнува нови победи в 
сегмента на оригиналното оборудване, сегмента на оригиналното оборудване, 
както и обновените си опаковки за както и обновените си опаковки за 
лекотоварната и тежкотоварната гама.лекотоварната и тежкотоварната гама.

BERUBERU®®  
Разширен и допълнен е и асортиментът на Разширен и допълнен е и асортиментът на 
запалителните свещи, бобини и инструменти запалителните свещи, бобини и инструменти 
за монтаж. за монтаж. 

BERUBERU®®  
- Марката за запалителни системи - Марката за запалителни системи 
представи новите си иридиеви запалителни представи новите си иридиеви запалителни 
свещи заедно с широка гама практични свещи заедно с широка гама практични 
инструменти и сензори за обслужването на инструменти и сензори за обслужването на 
автомобила, а също и обновения си автомобила, а също и обновения си 
по-функционален уебсайт.по-функционален уебсайт.

AEAE®®  
пуска на пазара клапани с натриево пуска на пазара клапани с натриево 
охлаждане, които могат да намалят охлаждане, които могат да намалят 
нагряването на двигателя с до 20% и нагряването на двигателя с до 20% и 
тежестта с около 16%.тежестта с около 16%.

ChampionChampion®®  
- До края на 2018 г. гамата на - До края на 2018 г. гамата на 
Champion ще включва части за Champion ще включва части за 
спирачната и за запалителната спирачната и за запалителната 
система, за осветлението, система, за осветлението, 
както и акумулатори, филтри и както и акумулатори, филтри и 
чистачки.чистачки.

FerodoFerodo®®  - - Продуктите на Ferodo продължават да са доказателство за стремежа на Продуктите на Ferodo продължават да са доказателство за стремежа на 
марката към иновативност и качество. Те вече са част от оригиналното оборудване на марката към иновативност и качество. Те вече са част от оригиналното оборудване на 
модели на Ford и Audi. модели на Ford и Audi. 

FerodoFerodo®®  - - Техническите предимства на новите насочени дискови накладки от Техническите предимства на новите насочени дискови накладки от 
Ferodo са недвусмислен показател за високото качество, която предлага марката.Ferodo са недвусмислен показател за високото качество, която предлага марката.

NuralNural®®  
представя Ecotoughпредставя Ecotough®® NG – покритие срещу  NG – покритие срещу 
износване за бензинови двигатели. износване за бензинови двигатели. 

GoetzeGoetze®®  
пуска за продажба нови клапани пуска за продажба нови клапани 
специално за региона на Германия, специално за региона на Германия, 
Австрия и Швейцария.Австрия и Швейцария.
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Т
ехнологиите за намаляване на шума и вибрациите на 
автомобила при движение заемат все по-предни по-
зиции сред приоритетите на производителите. 
Това се дължи както на увеличаващите се изисква-

ния на клиентите за удобство и лукс, така и на устойчи-
вия ръст на пазара на хибриди и електромобили. Предвид 
че за машините с вътрешно горене няма безшумни систе-
ми като в най-новия дял на автомобилната индустрия 
обаче, това изисква все по-голяма изобретателност за 
осигуряването на безшумно и гладко возене, особено по 
отношение на спирачките. 

Отговорът на компанията Federal-Mogul Motorparts на 
тази тенденция е пускането на пазара на нова гама насо-
чени дискови накладки от марката Ferodo®. Новите на-
кладки са асиметрични и със специален дизайн, така че да 
притискат спирачните дискове под ъгъл, който позволя-
ва значително намаляване на вибрирането и шума при 
спиране без никакъв компромис с функцията. Това се по-
стига с две промени в устройството на накладките – 
чрез скосяване в единия край при точката на допиране, 
или чрез малък отвор с формата на полумесец върху меж-
динния слой на задната пластина.  

„Намаляването на нивата на шума и вибрациите е ог-
ромно предизвикателство, особено на фона на растящия 
пазар на безшумните хибридни и електрически автомо-
били. Това ни кара да търсим ефективни нови решения и 
технологии и насочените накладки на Ferodo® са резулта-

тът“, казва Гьозде Кирали, маркетингов мениджър по спи-
рачните системи във Federal-Mogul Motorparts за  Европа, 
Близкия Изток и Африка. „С удоволствие представяме на 
пазара тази новост, заедно с всички необходими техниче-
ски инструкции за монтажа им. Новаторските продукти 
и техническото им обезпечаване за клиентите продъл-
жават да са от първостепенно значение за Federal-Mogul 
Motorparts.”  Новата продуктова линия към момента съ-
държа 39 серийни номера, покриващи нуждите на различ-
ни превозни средства. И двата вида накладки от ново по-
коление имат дизайн, който максимално улеснява ориен-
тирането при монтаж. В зависимост от позицията, еле-
ментите са маркирани със стрелки или букви, оказващи 
от коя страна на автомобила трябва да се поставят. 

При накладките със скосяване най-скосеният край 
трябва да е насочен към точката, в която накладката 
прави пръв контакт със спирачния диск. При накладките 
с монтирана анти-шумова шина с изрязан полумесец от-
ново модифицираният край трябва да е насочен към точ-
ката на пръв контакт със спирачния диск. За улеснение 

„Ferodo® е доказала лидерството си с разработването, 
производството и популяризирането на иновации при 
спирачните системи и в производствените материали и 
технологии. Вярваме, че новите асиметрични накладки 
от марката са навременно и практично решение на едно 
нарастващо притеснение в автомобилната индустрия“, 
коментира Гьозде Кирали. 

Насочени накладки от 
ново поколение на Ferodo® 

ИЗОБРАЖЕНИЯ:

Насочени дискови накладки Насочени дискови накладки 
със скосен край от  Ferodoсъс скосен край от  Ferodo®®

Насочени дискови Насочени дискови 
накладки с анти-шумова накладки с анти-шумова 

шина с изрязан полумесец шина с изрязан полумесец 
от Ferodoот Ferodo®®

в в б “ к в Г К к в ж

вдигат летвата в борбата вдигат летвата в борбата 
с шума и вибрациите с шума и вибрациите 



Технологии

45бр. 4 (136), април, 2018 Автобуси&микробуси 



Технологии

44 Автобуси&микробуси бр. 9 (141), октомври, 2018

 „Санта Ирине“ възкликнали  първите венецианци, 
стъпили на острова, виждайки малката каменна 
църква „Агия Ирини“, приютена в подножието на ог-
ромна скала. От тук дошло и името му. Санторини 
е най-южно разположеният остров  от Цикладски-
те острови в Егейско море. Той всъщност не е 
остров , а цял архипелаг, състоящ се от няколко ос-
трова с вулканичен произход, разположени около и в 
самата калдера.  Името калдера  идва от испанския 
език-котел, казан. Така се нарича кратерът на вул-
кан, пропаднал сам в себе си и залят с вода. Най-голе-
мият от островите в групата  е сърповидно изви-
тият Тира, погрешно наричан Санторини.  Площта 
му е около 76 кв км, а общата площ на калдерата е 84 
кв км. Средната дълбочина е 500 м, но на места дос-
тига много повече. Вулканичните скали са оцветени 
в зелено, кафяво и червено, а пясъкът по плажовете 
е преобладаващо черен.

Да се чуди човек какво е привлякло хората на този 
отдалечен остров с неговия  почти лунен  пустинен 
пейзаж. При голямото изригване през 1600 година 
преди Христа, кръглият някога остров се разпаднал 
на няколко по-малки острова, които се покрили с 
тонове пемза и вулканична лава. Почвата изчезнала, 
източниците на сладка вода, ако изобщо ги е имало, 
също. Така островът останал  да разчита на дъждо-
вете и конденза, който тук хич не е малък, но едва 
ли е достатъчен. И само топлата и ласкава човешка 
ръка, с много любов и не малко мисъл, успяла да пре-

За Санторини...За Санторини...
от първо от първо 
лице!лице!
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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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върне това място в в една от най-търсените и екзо-
тични туристически дестинации днес.

Още в далечното минало остров Тира бил при-
познат като стратегическо място за развитие на 
търговията и корабоплаването по цялото Източно 
Средиземноморие. За това свидетелстват руините 
в планината Месо Вуно,  столицата Тира и в градче-
то Акротири отпреди 3000 години. При голямото 
изригване обаче всичко било унищожено. Според уче-
ните изригването на Санторини преди 3600 години е 
основната причина за гибелта на Минойската циви-
лизация. Силата му била равна на мощта на 200 хиля-
ди атомни бомби, подобни на тези над Хирошима. 
Около  300 000 кв. км потънали в мрак. Това е втори-
ят по сила вулкан в света, след вулкана Тамбура в Ин-
донезия. Вулканът на Санторини все още не е угаснал. 
Той само спи...и от време на време се събужда. Послед-
ното изригване, макар и в много по-малки размери е 
през 1950 г. На остров Неа Камени могат да се видят  
дупки, от които изилизат серни изпарения, а скали-
те наоколо са покрити с жълтозелени отлагания. 
При пипане земята е топла, тъй като някъде там 
вътре клокочи и чака своето време врящата огнена 
лава.

300 години след голямото изригване на острова 
пристигат финикийците. Тук те пребивават около 
350 тодини, като поставят основите на бъдещия 
живот. Със себе си донасят редица растения, които 
се опитват да адаптират. От тях остава един-
ствено един вид лоза, която съумява да пробие пем-
зата и да стигне до почвата под нея като си набавя 
необходимата влага от конденза. След финикийците 
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идват спартанците, които дават името на ос-
трова-Тира. През 1204 г, по време на 4 кръстоносен 
поход на Цикладите стъпват венецианците и те 
ги стопанисват до 1480 г., когато заради много-
бройните нападения на турски пирати во главе с 
Хайредин Барбароса, са принудени да се покорят на 
султана. Турците разрушават венециянските кре-
пости, чиито руини могат да се видят и днес, а 
Санторини-Тира  бил наречен Димерджик-Малката 
мелница, тъй като на острова имало построени 
множество малки вятърни мелници. Днес някои от 
тях са разрушени, а други са  превърнати в екзо-
тични хотели.

Най-високата точка на острова е планината Св. 
Илия, където през 1711 г.  бил  построен едноиме-
нен манастир в традиционния за островите стил. 
Поради безводието всички сгради са били строени 

така, че да улавят и събират всяка капка дъждовна 
вода и тази от конденза. Първоначално жилищата 
са били вкопани или издълбани в меката скала, т. н. 
пещерни къщи. Те били измазвани с вар, която едно-
временно отразявала палещите слънчеви лъчи и 
пречиствала водата. В съчетание със синьобоядиса-
ните дограми и куполи на църквите  бялото се пре-
върнало в развято гръцко национално знаме, което 
по време на турското владичество било истинско 
утешение за гърците. Днешната архитектура пов-
таря елементите на  традиционния стил, които 
адаптира към съвременните изисквания. Така се 
създава уникалния стил на т. н. линейни селища по 
ръба на калдерата-Иа, Тира и др.

Нещо, което впечатлява туристите са големия 
брой църкви. На острова има около 400, повечето 
от които са семееен  тип, но се отварят за посе-
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тители. Тъй като в миналото, пък и сега  животът 
на острова е бил свързан с морето, при връщане на 
моряците у дома след дълго и трудно плаване стро-
яли църкви и параклиси, за благодарност към Бога и 
светците покровители. Най-почитана е църквата 
Панагия Епископи, от 11 век, строена по времето 
на император Ал. Комнин.

Колкото и да е странно, но на този остров, къде-
то ни водица, ни тревица, ни птица имало, все пак 
се развило земеделие. Освен прастарата лоза, доне-
сена от финикийците и единствена оцеляла в Евро-
па след нападението на филоксерата, тук се от-
глеждат още няколко сорта лози, които се подряз-
ват по специфичен за острова начин, така че стъб-
лата  образуват нещо като кош, покрит с листа, 
вътре в който са разположени гроздовете. През 
август, когато гроздето започва да зрее, на остро-
ва духа вятърът мелтеми, който намалява въздуш-
ната влага и предпазва зърната. Интересно, че след 
обиране гроздето се суши в продължение на 2-3 сед-
мици, след което стафидите се пресоват и едва 
тогава сокът ферментира. Така се прави превъзход-
ното санторинско вино „Винсанто“, което е сладко 
и с висок градус. За производството на 1 л от него 
се използват 6 кг стафиди. Затова цената на бу-
тилка надвишава  30 евро. На острова се отглеж-
дат още патладжани, които са сладки и могат да се 
ядат като плод, един сорт чери домати, които са 
на 150 години, едно растение от бобовите-фава, 
шам фъстък, смокини и един местен сорт краста-

вица „Кацуни“, чиито плодове са нещо редно между 
краставица и пъпеш. И с това май изчерпахме земе-
делските култури. 

Ако сте мераклии да разгледате остова, можете 
да си наемете кола. Само внимателно с шофиране-
то, защото тук светофари няма, кръгови кръсто-
вища също, пътищата са много тесни, а ако пътят 
е двупосочен, ще трябва да разчитате на добрата 
воля на този отсреща. Обиколката с корабче на 
калдерата е просто задължителна, за да придобие-
те представа за размера и мощта на вулкана. И ако 
легендите са прави, може да се окаже, че се намира-
те върху останките на митичната Атлантида.
Черешката на тортата обаче е град Ия. Това е 
най-посещаваното място на Санторини. Стаите 
тук достигат от 1000 до 3000 евро на нощ. Стоти-
ци туристи се стичат в града, за да наблюдават 
вълшебството на залеза над Ия и да се насладят на 
съчетанието от уникална  архитектура и живо-
писно разположение  по стръмните склонове на кал-
дерата при 120 м надморска височина. Иа е любимо 
място на много холивудски звезди, чиито яхти мо-
гат да се видят в морето под града.  Преходът от 
пристанището до града обаче може да бъде твърде 
изнурителен, особено ако сте с багаж. На помощ ид-
ват магаретата, които срещу 5 евро ще ви помог-
нат да се изкачите до върха. Пък и ще допълнят 
екзотиката...

Катя Стоева-Христова
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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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ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА BUSWORLD RUSSIA 2018
         ЗА ПЪРВИ ПЪТ СЕ ПРОВЕДЕ ИЗЛОЖЕНИЕ АУТОМОТИВ ЕКСПО СОФИЯ
                АВТОМОБИЛНОТО  ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА ПРЕЗ 2019 Г.






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.

9

Дунев Мотор спорт Дунев Мотор спорт 
с иновативни решения за с иновативни решения за 
Вашето превозно средствоВашето превозно средство
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