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Какво ново у нас

Уважаеми господин Борисов,

От името на Национално сдружение на 
автобусните превозвачи в България, Бран-
шови съюз за стопанска инициатива в 
транспорта, Национален съюз на превозва-
чите, Корпорацията на автомобилните 
превозвачи в България, Българска федерация 
пътнически транспорт, Национален съюз на 
превозвачите Варна и Национално сдружение 
на автобусните превозвачи, членове на Кон-
федерация на автобусните превозвачи, си 
позволяваме  да се обърнем към Вас с насто-
ящото писмо, за да предизвикаме Вашата ре-
акция за решаването на редица драстично на-
болели проблеми в транспортното обслужване 
на гражданите.

Като браншови организации на автобусни-
те превозвачи в България, ежегодно сме имали 
редица срещи и разговори с представители на 
ресорните министерства и общински админи-
страции в страната, но до цялостно разбира-
не на дълбочината на проблемите в бранша не 
се достигна. Последваха палиативни и неефек-
тивни действия, които с всеки изминал ден  
бавно и сигурно убиват автобусния бранш в 
страната. 

За да направим обзор на случващото се, 
следва да обобщим следните факти:

1. От 2010 г. се борим с нерегламентира-
ния превоз в страната и по незнайни за нас 
причини, държавата всеки път абдикира от 
проблема, който към днешна дата е в ог-
ромни размери - 70% от обществените 
превози на пътници са обхванати от нере-
гламентирани такива. До настоящият 
момент няма разбиране от страна на Ми-
нистерствата, имащи отношение по 
проблема с превоза на пътници. В Бълга-
рия се движат над 3000 МПС, които из-

вършват нерегламентиран превоз на път-
ници и това обстоятелство е известно на 

всички институции по места, като имаме 
сериозни съмнения, че голяма част от тези 

МПС са скрита собственост на хора от Дър-
жавната администрация, която трябва да се 

бори с този проблем. Щетата в бюдже-

та на държавата по наши изчисления над-
хвърля 300 милиона лева. При положение, че  
недостиг в бюджета, и при съществуващ го-
лям процент на сива икономика в бранша, 
недопустимо е държавата да не предприеме 
никакви мерки за спиране на тази епидемия. 
Следва да вземем в предвид и всички ката-
строфи и техните жертви с нелегални ми-
кробуси на територията на Европа, за кои-
то никой не поема отговорност от съот-
ветните институции. Очевидно е, че това 
деяние трябва да бъде „криминализирано”  и да 
намери място в разпоредбите на НПК, но все-
ки път това наше предложение е  безкромпро-
мисно отхвърляно от депутатите.

2. От години алармираме за системното 
неспазване на Закона за автомобилните пре-
вози от страна на кметовете- възложите-
ли, при пълна липса на контрол от компе-
тентните институции. За масовото въз-
лагане на превозите по реда на ЗОП, вместо 
по реда на Закона за концесиите, в наруше-
ние на разпоредбите на българското и евро-
пейско законодателство. За неефективни-
те транспортни схеми, ощетяващи както 
превозвачите, така и потребителите на 
услугата поради завишен брой курсове, при 
реална липса на пътникопоток и финансира-
не. За непрекъснато растящите  разходи на 
превозвачите за налози, осигуровки, застра-
ховки, пътни такси, сигурност в автобуси-
те, без възможност за компенсиране в цена-
та на предлаганата услуга, поради възлагане-
то на превозите по реда на ЗОП. За кратко-
срочни договори за извършване на обществен 
превоз на пътници (допустимият срок по ре-
гламент 1370/ЕО е 10 години), които огранича-
ват възможността за инвестиции в МПС(-
сключват се договори за една, две до максимум 
пет години).  Липсата на възможност за дълго-

ДОДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВГ-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА  РБЪЛГАРИЯНА  РБЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:КОПИЕ:
ДО Г-Н  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВДО Г-Н  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ
МИНИСТЪР НА  ТРАНСПРТА,МИНИСТЪР НА  ТРАНСПРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИИ ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИИ 
СЪОБЩЕНИЯТАСЪОБЩЕНИЯТА

ДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВДО Г-Н ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕМИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

Изх. № 001/ 16.01.2019 г.
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срочно планиране на инвестициите и за сигур-
ност в бранша води до това, че автобусният 
парк в страната е застаряващ. Превозвачи-
те нямат сигурност и не правят инвести-
ции, защото същите са невъзвръщаеми за 
кратките срокове на сключените договори. 

Връх на проблема е възлагането на об-
ществен превоз на пътници в община Тър-
говище, при цена на билет от 0.01лв. Без-
прецедентен опит за източване на държа-
вен бюджет от страна на община и пре-
возвач.

3. От години алармираме компетентни-
те институции, че недофинансирането на 
сектора е системно и в огромен мащаб - 50-
60% за 2017 и 2018 г., в резултат на което по-
вече от 60 български общини са без превозва-
чи. Средствата, предвидени в държавния бю-
джет не покриват направените разходи и 
намаления на пътуванията. Общините не за-
делят средства от бюджета си за финанси-
ране на бранша, а в същото време превозвачи-
те са задължени по закон да издават превоз-
ните документи с намаление като е предвиде-
на санкция от 1 500лв., ако не бъде издаден със 
съответното намаление превозният доку-
мент. Крайно време е да стане ясно, че транс-
портните фирми в България са търговски дру-
жества, а не сектор „социално подпомагане”.

4. Настоящият проблем, пред който се из-
правяме е факта, че  четири месеца, преди 
стартирането на ТОЛ СИСТЕМАТА, ние няма-
ме яснота, какво ще струва това на българ-
ските превозвачи на пътници и как тези суми 
ще се отразят на крайната цена за потреби-
теля на услугата. Европейска практика е да се 
стимулира общественият превоз на пътни-
ци и да се осигурят нужните финансови 
лостове за облекчаване на фирмите превоз-
вачи. Важен аспект в случая е, че договорите 
за обществен превоз на пътници са сключе-
ни основно по реда на ЗОП и са с фиксирана 
цена до края на изпълнението им, която не 
подлежи на промяна. При непредвиден раз-
ход и плащане при въвеждането на ТОЛ 
СИСТЕМА изцяло  се нарушават клаузите 
по изпълнение на сключените договори.

5. Не на последно място трябва да по-
ставим и проблема с нормативната база. 
Законите и наредбите регламентиращи 

дейността се приемат на парче, хаотично 
и необосновано. Приемат се изключително 

неефективни текстове, които водят след 
себе си абсурдни последици,  налагат се без-

умно високи глоби и санкции които не са съо-
бразени с доходите на дружествата и шо-

фьорите, което задъл- бочава проблема с 

липсата на работна ръка. Липсва  синхро-
низиране на нормативната база. За пример, 
през 2017г. беше извършена промяна в ЗАвП, а 
към днешна дата  Наредба №2 от 15.03.2002 г. 
за условията и реда за утвърждаване на транс-
портни схеми и за осъществяване на общест-
вени превози с автобуси не е синхронизирана с 
тези изменения и с разпоредбите на закона. 
Вече трета година не е приета методиката за 
ценообразуването на автогаровите услуги, две 
години не е свиквана републиканската транс-
портна комисия и куп други проблеми, свързани 
с липсата на законодателни инициативи кои-
то нанасят огромни щети на българските 
превозвачи.

Уважаеми господин Борисов,

Предвид това, че за решаването на пове-
чето въпроси е необходима политическа 
воля, настояваме за среща с Вас, на която ще 
представим по-подробно и обхватно набо-
лелите проблеми в бранша. Предлагаме Ви, 
като резултат от нашата среща, да разпо-
редите формирането на работна група, в 
състава на която да се включат представи-
тели на съответните министерства и 
представители на членовете на Конфедера-
ция на автобусните превозвачи и на всички 
заинтересовани страни.Така създадената гру-
па да извърши преглед на законодателството и 
другите нормативни актове, както и наложе-
ната практика в различните общини с цел 
преодоляване на всички противоречия и сла-
бости, за да гарантираме гражданите на на-
шата страна да получат качествена, безо-
пасна и достъпна транспортна услуга.

Предвид факта, че не приемаме про-
тестните действия като механизъм за ди-
алог с Вас, се надяваме на конструктивна и 
ползотворна среща, на  която да постигнем  
съгласие по наболелите теми на бранша, 
като в рамките на законоустановения едно-
месечен срок се предприемат и съответни-
те ефективни действия за справяне с най-не-
отложните проблеми, изложени в настоящо-
то писмо. 

В случай, че за пореден път бранша бъде 
неглижиран и не бъдат предприети необхо-
димите мерки за решаване на проблемите ни, 
ще бъдем принудени да преустановим прево-
зите по автобусните линии и да обявим без-
срочни протестни действия, считано от 
18.02.2019 г.

С УВАЖЕНИЕ,
МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА, 
Председател на КАП
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нудени да предприемем конкретни 
протестни действия. Като точка 
пета в темите за днес вие сте видя-
ли, че ние ще посочим дата за тези 
протести, датата  вече е известна 
– 18 февруари, ще бъде първата дата, 
когато ще обявим ефективни про-
тестни действия, в случай, че за по-
реден път нашите искания, които 
ще поставим тук, не бъдат чути и 
не са взети необходимите мерки. Да 
представя моите колеги.  От дясно 
на мен Петър Захариев, Председател 
на Националното сдружение на авто-
бусните превозвачи в България, до 
него Видко Митрович, представител 
на  - Корпорация на Автобусните 
превозвачи в България, г-жа Стоянка 
Стойкова представител на Нацио-
налния съюз на превозвачите,  до нея 
Ивайло Константинов, представи-
тел на автобусните превозвачи. От 

    Нерегламентиран Нерегламентиран 
превоз;превоз;

  ТОЛ система;ТОЛ система;
    Транспортни схеми Транспортни схеми 
и възлагания и възлагания 
на превозите на превозите 
от общините;от общините;

    Компенсации и Компенсации и 
субсидии в субсидии в 
автобусния транспорт;автобусния транспорт;
   Определяне на  Определяне на 
дата за начало на дата за начало на 
безсрочни протестни безсрочни протестни 
действия.действия.

Акценти: Магдалена Милтенова - Уважа-
еми Дами и господа, Уважаеми колеги, 
Уважаеми представители на сред-
ствата за масова информация, 

Поканихме ви на днешната кон-
ференция на тема „Проблемите на 
автобусния бранш – протести или 
решения?“ Както сами забелязахте 
темите, които сме поставили за ре-
шаване през днешния ден, не са нови 
нито за вас, нито за нас, нито за об-
ществото, нито пък за управляващи-
те. Това са теми, които поставяме 
на дневен ред вече десет години и за 
съжаление те не се решават по ника-
къв начин. За това сме принудени да 
застанем днес пред вас с конкретни 
предложения, конкретни действия, 
които ще предприемем, така, че ние 
нямаме избор или проблемите тряб-
ва да бъдат решени, или ние сме при-

Проблемите на автобусния бранш - 
протести или решения? Пресконференция в БТА Пресконференция в БТА 

на 16 януари 2019 г.на 16 януари 2019 г.
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ляво на мен г-н Максим Петков, кой-
то е представител на Национален 
съюз на превозвачите – Варна, до него 
г-н Себахтин Исмаил , член на УС на  
Националното сдружение на авто-
бусните превозвачи и г-н Георги Ми-
лошев, който е Председател на Бъл-
гарска федерация „Пътнически 
транспорт“. Или с други думи казано, 
тук присъстват всичките  седем ор-
ганизации, които учредиха Конфеде-
рация на Автобусните Превозвачи, 
за която ви информирахме още през 
месец септември. Така, че както виж-
дате, браншът е наистина обединен 
около своите проблеми и е време да 
ги поставим на дневен ред. 

Ще дам думата на г-н Себахтин 
Исмаил, който ще говори по първа 
точка от дневния ред „Нерегламен-
тиран превоз“. 
Себахтин Исмаил – Мисля че, вече 

десет години говорим по този про-
блем за нерегламентираните прево-
зи. В България се движат по наши дан-
ни около 3 хил. микробуса осеммест-
ни, които се водят леки автомобили, 
които години наред извършват тази 

нелегална дейност. За тази нелегална 
дейност ние сме сезирали Национална 
агенция по приходите още преди две 
години, ,но до ден днешен няма ника-
къв резултат, дори нямаме никакъв 
отговор от НАП. Сезирали сме всич-
ки министерства, но явно никой не 
иска да решава този проблем. Този 
проблем в момента убива автобусния 
бранш. Ние за да оперираме на този 
пазар, един автобус, който трябва да 
закупим струва  250 хил. евро най-ев-
тиния. По какъв начин ще се заплати 
този автобус? По какъв начин ние ще 
извършваме този превоз, след като 
никой не взима отношение по този 
нерегламентиран превоз. Отделно 
от това в рамките на няколко годи-
ни от време на време, журналистите 
го отразявате, но държавата не го 
вижда. По моя информация през по-
следните 4 години има над 60 жертви 
от тези нерегламентирани автобу-
си. 60 жертви, които са в цяла Европа, 
в Румъния, в Сърбия, в Италия, в Гер-
мания. Продължаваме да избиваме хо-
рата с нелегалния превоз.И ако про-
дължават нещата, така, че да не се 
вземат мерки ние не ще можем да ре-
ализираме както вътрешния, така и 
международния превоз. Ако сте забе-
лязали в големите градове по автога-
рите почти не се движат автобуси. 
Автобусните превозвачи сме прину-
дени да минем на микробуси ,така 
нар. маломерни автобуси от 18 мес-
та, които не могат да осигурат ни-
какъв комфорт на пътниците. В от-
делни региони това е известно на 
всеки квартален полицай. В област 
Кърджали, Хасково мога да кажа, че 
едно физическо лице има 50 такива  
микробуса нелегални. Представяте 
ли си какво означава това? 50 ми-
кробуса, които наемат шофьори, кои-
то не  се осигуряват никъде, никъде 
ги няма в регистрите, до там се е 
стигнало. Други с 30 микробуса и това 
продължава години наред. Предложе-
но беше на МС и на министър Мос-
ковски, докато беше министър, но не-
щата не се решават, а се прехвърлят 
от министерство на министерство. 
А той проблеът  може да се реши по 
съвсем елементарен начин. Като се 
криминализира това деяние, като за-
почне да работи Икономическа поли-
ция съвместно с НАП, проблемът 
може да бъде решен за няколко дни. Но 
явно няма воля от страна на държава-
та. Това е което, искам да кажа.

Благодаря ви!
Магдалена Милтенова – Основно-

то ни искане по този проблем е имен-
но криминализиране на нерегламен-

тираните превози и се надяваме, че 
този път наистина ще бъдем чути. 
По т. 2 ТОЛ системите ще дам дума-
та на г-н Милошев. 
Георги Милошев – Дами и господа, 
Полека-лека думата транспорт 

става мръсна дума в България. Вие ви-
дяхте стачкуваме  в чужбина, стач-
куваме у нас, едните гонят легален 
превоз, ние гониме нелегален превоз и 
изведнъж поредната изненада за ав-
тобусните превозвачи е облагането 
им с допълнителна финасова тежест, 
това е ТОЛ системата. Обмислена ли 
е добре, и как тя ще се отрази на бъ-
дещите ни плащания, на бъдещия  жи-
вот на тези, които останаха в Бълга-
рия, това е въпрос, който пряко ни 
вълнува. Пряко се отразява на джоба 
на всички. По Закона за договорите и 
задълженията, всички сключени дого-
вори на общини и  областни превози в 
България са с фиксирана цена на стой-
ността на билета. Преди няколко ме-
сеца бяхме свидетели при промяна на 
едни цени на билети какво стана. Те-
левизия пламна, „Господари на ефира“ 
и се изтъкна това – промяна на биле-
та. Няма краткосрочни договори ,за 
един, два месеца – няма! Това са дълго-
срочни договори, в които цената е 
фиксирана от общините, защото в 
автобусите не пътуват само пла-
тежоспособни клиенти. Тук има пен-
сионери, има ученици, има студенти, 
има безплатни карти, има намале-
ния, които се ползват от всички нас 
приятели, роднини и ученици. Това 
нещо е залегнало малко или много във 
фискалния план на всяка фирма. Кога-
то обремениме фирмата превозвач в 
границите на България говориме, с до-
пълнителна фискална стойност на 
ТОЛ системата, която забележете 
още 4-5 месеца преди вкарването й не 
се знае стойността й. Как ние ще 
цъфнеме и ще вържеме, говори се за 
главоломни разходи допълнителни. 
От къде идват те? От къде ще дой-
дат тези разходи, след като чухте 
стойността на автобусите, които 
ги купуваме от Европа. 

ТОЛ ситемата, добра или лоша я 
има навсякъде. На едни места е лепна-
та към цената на бензина, на други е 
лепната по друг начин, но при наличе-
то на винетна система, която сега 
работи ли? Защото сутринта проб-
вахме да купим на автобуси винетки, 
годишни  и  не става! 

Автобусът трябва ли да тръгне с 
пътниците и на гарата ние да му ка-
жем „Чакай! А 30-40- 50 човека в авто-
буса и той не може да тръгне нелегал-
но. Ние нямаме винетка. При въпроси 
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към АПИ дали да вземеме винетки 
,защото ние ще караме нелегално или 
не, те казаха „Изчакайте, няма да се 
взимат!“

Отговорите на АПИ наистина си 
противоречат в няколко фази, защо-
то част от превозвачите имат ви-
нетки до март-април и май. Те още-
тени ли са или не са ощетени? Хар-
тиените стикери да махнем ли или 
до тях да наслагаме нови стикери на 
ТОЛ системата? Какво се прави и 
какво не се прави? Всички в тази зала 
и извън нея знаят, че има проблеми на 
фискалните устройства в България. 
Нищо ново не казвам. Вие видяхте за 
едни винетни стикери за които се 
говори от години и които според 
мене лично необосновано се вдигнаха, 
няма такова вдигане в Европа, над 
30% от раз на винетен стикер, от 50 
и няколко лева на кола станаха 97. 
Няма го никъде в Европа. Аз съм бил 
на стачки в Европа, не искам да ви го-
воря с примери. 

От тук нататък ТОЛ системата 
ни поставя пред един въпросителен 
знак. Няма да плащаме винетки, как 
ще плащаме от август, как да калку-
лираме билети, на чий гръб да бъде 
сложена цената на билета?

Една необоснована система, коя-
то не само дразни бизнеса, той го 
притеснява. Не може, пак повтарям, 
да сменят цените на билетите в бъ-
деще. Те са фиксирани по договор. Това 
е нещото, което ние съблюдаваме 
към гражданите, да бъдат спокойни 
да пътуват в определен период от 
време. Кой ни го гарантира? Законът, 
който позволява държавата да по-
дпишем този договор и едновремен-
но да противоречи на него. Не става 
така! 

Хората години наред програми-
рат разходи, купуват по 250 хил. евро 
автобуси и ги изплащат. 

ТОЛ системата е една голяма въ-
просителна. За автобусите ние пред-
лагаме да отпадне и да останат ви-
нетните стикери защото клаузите 
и сметките за билетите и договори-
те са направени въз основа на тях. 
Една система, която след четири ме-
сеца аз не знам каква цена ще бъде и 
какво ще ми се лепне като допълни-
телен данък пътен и други  общински 
данъци. Не се работи така! Да не ста-
не втори Брюксел! Благодаря ви, мно-
го.  
Магдалена Милтенова – Благода-

ря Ви, господин Милошев.
Тук идва и трета точка от днев-

ния ред възлагания на превозите от 
общините, която е пряко свързана с 

въвеждането на ТОЛ системата, за-
щото вие знаете, че от години алар-
мираме, че Законът за автомобилни-
те превози, Законът за обществени-
те поръчки и Законът за концесиите 
това са кметовете на съответните 
общини. За пореден път сме изправе-
ни пред абсурда при който всяка об-
щина без да се съобразява с оператив-
ния риск, който е предвиден в закона, 
който е прехвърлен към превозвача 
на сто процента, защото няма общи-
на в България, изключая Столична об-
щина, която да изплаща на премозва-
чите превоза  на изминат километър 
пробег. Всеки един превозвач се фи-
нансира от продажбата на билети-
те. Така е записано и в закона, че пре-
возвачът е длъжен да превози пътни-
ка срещу съответното заплащане. И 
тук идва големият въпрос, защо ни-
кой не взима отношение по нашите 
сигнали и нарушенията на общините, 
които продължават да обявяват об-
ществени поръчки с фиксирани цени 
на билетите, които не могат да бъ-
дат променени при положеине, че ние 
имаме заложено от години въвежда-
нето на ТОЛ системата, от начало-
то на това правителство е предви-
дено увеличение на минималната ра-
ботна заплата. И това са едни разхо-
ди, които нито една община  не е 
предвидила, че ще трябва да направи 
за договора, който за в бъдеще мини-
мум би трябвало да бъде 5 години по 
Закона за обществените поръчки и 
10 години по Закона за концесиите 
визирайки Регламент 1370 на Евро-
пейския съюз, където това е допус-
тимият срок – 10 години. 

И тук стигаме до това, че общи-
ните масово възлагат договори за го-
дина, за две. Превозвачите се поста-
вят пред едни условия, които са неиз-
пълними, и имаме фрапиращ случай 
от последната седмица от Търго-
вище, която вие медиите отразихте, 
където имаме цена на билет от една 
стотинка. Абсурдно е това, което се 
случва, защото субсиидите и компен-
сациите, които държавният бю-
джет отпуска за общините всъщ-
ност е въз основата загуба. Нали раз-
бирате каква загуби би реализирала 
община Търговище при цена на билет 
от една стотинка. 

Това означава, че държавата 
трябва на сто процента  да финанси-
ра този превоз, което е в абсолютно 
нарушение на всички закони и източ-
ване на държавен бюджет, ако щете. 
И това нещо е позволено от кмета 
при положение, че в закона е записано, 
че ако една цена не бъде обоснована, 
участникът трябва да бъде отстра-

нен. Много любопитно  е как се обос-
новава цена на билет от една сто-
тинка. За това ще попитаме главния 
прокурор, защото ще бъде сезиран по 
казуса, ще попитаме Агенцията за 
държавна и финансова инспекция, коя-
то ние сме информирали преди една 
година за проблемите с общините и 
за възлаганията и за съжаление до на-
стоящия момент имаме отговор, че 
са планирани проверки, които тряб-
ваше да приключат в рамките на 
2018, но към днешна дата ние нямаме 
отговор за извършена проверка от 
АДФИ по наш сигнал. Също ще анга-
жираме Асенцията за обществени 
поръчки по казуса, не само този, раз-
бира се за всички общини в страна-
та, които възлагат обществен  пре-
воз в нарушение на закона и европей-
ските правила, и има вече подадена 
жалба до КЗК в частност за тази 
поръчка, но ние ще поискаме КЗК да 
се намеси по отношение на дъмпинго-
вите цени, на нереалните цени, кои-
то се случват и  ще поискаме държа-
вата да се намеси там, където общи-
ните се държат като местни феода-
ли и нарушават всички закони безна-
казано и никой не търси отговор-
ност от тях. 

Няма нито един наказан кмет до 
момента, въпреки че Изпълнителна 
агенция е органът, който трябва да 
съблюдава  и действията на общини-
те. Агенцията за обществени поръч-
ки и АДФИ трябва да съблюдават 
дали се провеждат тези обществени 
поръчки съгласно закона. И аз пак 
твърдя, че няма обществена поръчка 
където оперативният реск е за 
сметка на превозвача да бъде зако-
носъобразна, няма обществена по-
ръчка при която вие да може да си 
увеличите цената на билета, при ус-
ловие, че са заложени изначално кри-
терии и условия при които вие не мо-
жете да отговорите на техните из-
исквания. И ние изначало сме поста-
вени да работим в една среда, която 
е неконкурентноспособна.

И в тая връзка тук идва и послед-
ната точка и ще оставя колегите да 
говорят по  темата за републикан-
ската транспортна схема, автогари-
те и всички останали проблеми, кои-
то касае превозите. Но тук идва и 
въпросът за  субсидиите и компенса-
циите, тъй като ние от години полу-
чаваме 50% , дори не всяка година 50% 
от сумите, които ни се полагат. И 
сме задължени да издаваме докумен-
ти на 12 категории правоимащи в 
това число майки с деца, ученици, 
пенсионери, студенти, деца от 0 до 7 
години, деца от 7 до 10 години и така 
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нататък. И ако някой от нас си поз-
воли да не издаде такъв превозен до-
кумент с намаление, глобата, която 
го грози според Закона за автобусни-
те превози  е 1500 лева. От една 
страна, ние нямаме правото да изда-
ваме тези документи, от друга ст-
прана – държавата ни финансира на 
50%, от трета страна общините не 
полагат никакви усилия да дофинан-
сират тези превози и моите уваже-
ния, но на нашите  дружества не 
пише „Социално подпомагане“ , пише 
Търговско дружество. И ние няма как 
да се издържаме, ако това нещо про-
дължава. Вече 128 общини в страната 
имат населени места в които въоб-
ще няма обществен превоз на пътни-
ци. Това беше към миналата година, 
тази година статистиката ще бъде 
още по-отчайваща и с всеки изминал 
ден хората ще спират да работят. 

И  тук идва проблемът и адсур-
дът  с това, което се случва. Трябва 
да ви кажа, че оттук нататък няма 
да има община, която да обяви об-
ществена поръчка в противоречие 
със закона при която обществена по-
ръчка оперативният риск е прехвър-
лена на  превозвача и ние да стоим 
безучастни. За всяка една община ще 
бъде сезирана Главна прокуратура, 
ще бъдат сезирани всички тези ин-
ституции, които изброих. И трябва 
да ви кажа, че битката, която сега 
започваме ще бъде до край. В никакъв 

случай няма да отстъпи от нито 
едно от нашите искания, защото 
място за отстъпление нямаме. На-
шият избор е или да се преборим с 
бюрокрацията, да се преборим със за-
кононарушенията от страна на об-
щините, да се преборим с нерегла-
ментирания транспорт в лицето на 
държавата, която трябва да застане 
в своята функция и да го спре. Не сме 
ние хората, които  да учим държава-
та как да го направи. Те имат много 
лостове и механизми, които  за съжа-
ление  не желаят да използват. Защо-
то част от контролните органи се 
финанисират именно от тези нере-
гламентирани превози. И всички ние 
знаем как се случва това. Спират на 
пътя, плащат си съответната сума 
и продължават да пътуват. Няма как 
да се правим, че всеки ден от Перник 
до София не пътуват леки автомоби-
ли по десет пъти един автомобил 
минава пункта на Владая и никой не 
го вижда, че на всеки час той минава 
с пътници, всеки час си вози роднини-
те. От НАП ни отказват години на-
ред да бъде извършена проверка на 
физическите лица, които извършват 
тези превози, подавали сме хиляди 
сигнали, всичко остава глас в пусти-
ня. Постоянно срещаме отпор, кога-
то искаме криминализиране на пре-
возите. Ако може някой от вас да 
отговори защо една държава не желае 
да криминализира превози, които на-

насят около 300 млн. лева по наши из-
числения годишно на бюджета и ако 
някой може да ни отговори – отгово-
рете ни. Ние не можем да си отгово-
рим на този въпрос. 

Тук идва и въпросът с републикан-
ската транспортна схема, транс-
портните схеми на общините за 
които сме говорили многократно, но 
ще дам думата на г-н Захариев и след 
това на г-н Максим Петков да гово-
рят по темата. Благодаря ви!
Петър Захариев – Уважаеми гос-

ти, Уважаеми колеги, 
Аз искам да продължа мисълта на 

г-жа Милтенова  в частта, която ка-
сае възлагането на обществените 
превози, а именно принципал в тези 
взаимоотношения са общините и ако 
в повечето случаи отиват в едната 
крайност, за която тя говореше, в не 
по-малко случаи са в другата край-
ност, т. е на разписание с изтекъл 
срок не се прави продължение, не се 
провеждат  процедури угодно на съ-
ответната община и на съответни-
те управляващи в общината, по съ-
ответните по някога правила, но 
много често без правила, без да се 
съобразяват с правилата и европей-
ския регламент се възлагат и се  
сключват временни договори с избра-
ни превозвачи, които в случая са 
удобни превозвачи. Това означава, че 
ощетени са гражданите, защото в 
този случай нито цените се контро-
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лират, нито с какви автобуси се из-
вършват превозите, нито какви са 
часовете, необходими ли са, трябва 
ли да има такива часове, т.е превоз-
въчът тогава вози както му е угодно, 
с цел максимална печалба. Цялата 
транспортна схема , те са три вида 
– национални, областни и общински. 
Тези превози би трябвало да бъдат 
договаряни във взаимодействие меж-
ду превозвачи и възложители, в слу-
чая общините и респективно Минис-
терство на транспорта. Много чес-
то това нещо не се прави, не е праве-
но и в миналото, и се стига да днеш-
ния ден, когато имаме абсурдни 
транспортни схеми. Вие вероятно 
сте го забелязали, ако сте пътували с 
автобус,  че на един и  същи час по 
републиканската транспортна схе-
ма има по няколко автобуса. Защо? 
Защото някога е имало един автобус, 
след което е дошъл нов кмет, който 
е възложил на приближена фирма нов 
превоз с отстояние 5-10 минути, 
след това трети автобус и т. н. 
това струпване на автобуси на близ-
ки часове, практически съсипва биз-
неса, съсипва го защото практически 
няколко автобуса пътуват с малко 
пътници, защото са много близки 
като отстояние един от друг. Това 
беше една от основните теми, коя-
то искахме с Министерство на 
транспорта  да решиме и да остра-
ним този проблем. Т. е стигнахме до 
оптимизиране както на републикан-
ската, така и на областните и об-
щинските транспортни схеми. Един 
невероятно труден процес, защото 
от другата страна, от страна на 
принципалите, т. е държавните и об-
щинските органи очевидно не стига 
волята и желанието това нещо да 
бъде коригирано и да бъде направено 
така, както е в другите държави в 
Европейския съюз. 

В тази връзка задължително 
трябва да споменем и автогарите. 
От три години водим разговори, по-
стигнахме напредък, и подготвихме 
една методика за ценообразуване на 
автогарите. Автогарите, знаете 
почти всички са частни. И тук също 
имаме супер абстрактни случаи. На-
пример, в Централна автогара – Со-
фия наемът на 1,5 кв. м площ за да се 
отвори бюро за продаване на билети 
стига до невероятната цена от 1950 
лв. Такава цена няма нито на Париж-
ка автогара, нито на Берлинската, 
нито на Франкбуртска – никъде! Та-
кова нещо няма никъде в Европейския 
съюз, а и в останалите държави. Три 
години водим борба, направихме не-
обходимите документи, направихме 

въпросната методика и една година 
тя боксува, защото в правния отдел 
на Министерството някой сметнал, 
че 10% комисионна за продажба на би-
лети нямат математическа обос-
новка, нямат не знам какво още, 
правна обосновка и т. н.  Т. е една из-
куствена спирачка, която обърква 
цялата система и разбира се води до 
негативи в крайна сметка за пре-
овзвачите и за пътниците първо 
като цени и второ като качество на 
транспортната услуга. 

Онова, което искаме да постиг-
нем във взаимоотношенията си с на-
шето правителство и общини, оно-
ва, което отдавна съществува в ев-
ропейските държави, т. е съвместна 
работа, близка, компетентна и вза-
имно чуване така, че въпросите, кои-
то касаят тази сфера от оператив-
ната работа  именно транспортни-
те схеми да бъдат решени по най-
бърз начин. 

В тази връзка искам да спомена. 
Колежката каза, че имаме доста об-
щини, които нямат автобусни пре-
вози. Да! През януари  2019 година в 
България населените места са 140 се-
лища, малки села в които е имало ав-
тобусни превози, минавал е един-два 
пъти  на ден автобус от близкия цен-
тър, вече нямат. Те са тотално от-
къснати. Те нямат никаква връзка със 
съответните центрове. И хората, 
сами се сещате как трябва да стиг-
нат до съответния център за пен-
сии, за хляб и т. н. В Европейския съюз 
този проблем е решен, и в други дър-
жави разбира се чрез субсидиране на 
съответния транспорт. 

Работейки с наши колеги, ето да-
вам пример с Болцано, Италия близки 
наши фирми обменяме опит, държа-
вата субсидира съответния транс-
порт и няма такъв проблем.

Разбира се има още много неща, но 
времето напредва и това е в общи 
линии що касае оперативната рабо-
та на транспортните схеми в дър-
жавата. Проблеми, които могат да 
бъдат решени при добрата воля от 
двете страни. 
Максим Петков – Колегите казаха 

основните неща, но ще допълня ня-
колко аспекта. 

Ясно е, че страната се движи за 
съжаление на различни скорости. Да 
обобщим 60 общини, които нямат 
никакви превозвачи, 128 общини, кои-
то частично нямат превозвачи, и ос-
тават едни 70 общини, където съот-
ветните възлагатели и кметове 
правят масово безобразия. В повече-
то случаи за съжаление. Не искам да 

ставам пророк, но е ясно какво ще се 
случи след съответните проверки. А 
в името на това да бъдат извършени 
тези проверки даваме днешната 
пресконференция и сме готови на 18 
февруари да излезем на масиран про-
тест. Ами много просто държавата 
възлага в лицето на министъра Ав-
томобилна администрация републи-
канска схема оттук нататък, об-
ластните управители възлагат об-
ластна схема, кметовете само об-
щинска схема. Значи от тези 265 об-
щини, които имаме,  поне 200 нямат 
административен капацитет да 
правят възлагане. Отделно когато 
има корист и безобразие. Малка об-
щина, тя няма никакъв капацитет. 
Осен това трябва да бъдат пакети-
рани линиите, печеливши, непечели-
вши и т. н. , а те са от различни схе-
ми – областни, общински и републи-
кански. Това най-добре би могло да 
стане ако координиращият орган 
бъде министерството и то да си 
партнира по европейски с браша. 
Браншът това сме ние. Седем от ос-
емте реално съществуващи органи-
зации в бранша. Готови сме да прие-
мем и осмата, ако прояви някакво же-
лание, но те имат малко автобуси, и 
с тях и без тях. 

Няма никакъв проблем областни-
те управители и общините да имат 
представители, но ние искаме квоти. 
50% на бранша, защото са равнопос-
тавени страните възлагател в лице-
то на изброените вече органи и пре-
возвачите. Ясно е, че фирмите, кои-
то са наши членове не само в отдел-
ните съюзи, но в рамките на една 
организация, те са конкурентни фир-
ми. Явяват се на състезания, на кон-
курси помежду си. Една година ни 
трябваше да се съберем в една орга-
низация. И нека да се захващаме със 
задачките, защото Господ здраве да 
му дава на министъра, но му беше 
така много камионско наскоро, преди 
това му беше жипейско, хайде да му 
стане малко автобусно, бих казал. 
Ние вярваме на министъра и на Ав-
томобилна администрация, той не е 
нов човек, в рамките беше шеф на ко-
мисия преди да стане министър, 
така, че има време. Ние искаме да из-
острим вниманието на всички поли-
тици, то не е насочено само срещу 
правителството, бих казал. Та, това 
е!

Може да сте убедени, че до 18 
февруари, ако няма реакция от друга-
та страна, протестът ще бъде мно-
го мащабен. Доста по-сериозен от 
това,  което колегите товарни пре-
возвачи демонстрираха в Брюксел. 
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Националният план за действие по заетостта 
през 2019 г. беше приет от Министерския съ-
вет. В него се предвижда увеличаване броят на 

лицата включени в обучение със 7,7% в сравнение с 
2018 г. Предвидени са средства за курсове по ключови 
компетентности на заети лица в малки и микро 
предприятия. Финансирането на заложените дейнос-
ти ще бъде в рамките на утвърдените средства от 
държавния бюджет за активна политика на пазара на 
труда - 73 млн. Лв.

Трудовите възнаграждения на включените в субсиди-
рана заетост ще бъдат съобразени с минималната ра-
ботна заплата, която от началото на 2019 г. е 560 лева 
при пълен работен ден. От 400 на 450 лв. се увеличава ме-
сечната субсидия за трудово възнаграждение за нает 
безработен по мерки от Закона за насърчаване на зае-
тостта. При наемане на безработен с висше образование 
субсидията ще е 500 лв. 

От 2019 г. се предвижда да се увеличи трудовото въз-
награждение на младежите включени в програма „Старт 
на кариерата“ (от 600 лв. на 650 лв.), на младежките меди-
атори към общините (от 630 лв. на 680 лв.) и на психоло-
зите и мениджърите на случай (от 650 лв. на 700 лв.). 

Увеличават се средствата за подкрепена заетост на 
лица с трайни увреждания или от други групи в неравно-
стойно положение, наети на несубсидирани работни мес-
та - от 500 лв. на 700 лв., както и ежедневните транс-
портни разходи свързани с обучението на безработните 
лица - от 10 лв. на 15 лв. 

По регионалните програми за заетост на 28-те области 
се предвижда през 2019 г. работа да започнат 2000 безработ-
ни, а по проект „Красива България“ ще се осигури заетост на 
200 души.

Желателно е периодично, поне веднъж седмично да пре-
глеждате Интернет страница на Изпълнителната агенция 
за малки и средни предприятия – www.sme.government.bg на 
която се публикуват актуални събития и информация, коя-
то може да бъде полезна за Вас и Вашия бизнес. 

Европейски портал за малък и среден бизнес 
http://ec.europa.eu/small-business/index_bg.htm. Порталът 
обобщава цялата информация, предоставена от ЕС за и в 
полза на МСП, от практически съвети до политически въ-
проси, финансиране, партньорства, достъп до международ-
ните пазари. 

База данни за достъп до пазара на ЕС (Мarket Access 
Database) http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. База-
та данни на ЕС за достъп до пазара съдържа богата информа-
ция за прилаганите мита и за изискваните документи при 
внос на стоки в трети страни, за бариерите пред търговия-
та, санитарни и фитосанитарни мерки, прилагани от стра-
ни извън Европейския съюз. Налична е и статистическа ин-
формация за количествата и стойностите на износа/вноса 
на стоки от/в ЕС и предоставя възможности за изготвяне 
на справки по тарифен номер на стоката, по страни на про-
изход или по направеление на износа. Базата данни съдържа 
информация и относно правилата за произход, а също и по-
лезни препратки към други източници на информация и услу-
ги, в това число услуги, предоставяни за подпомагане на ин-
тернационализацията на малките и средни предприятия.

П 28 б

Приет е Националния план Приет е Националния план 
по заетостта през 2019 г. по заетостта през 2019 г. 
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За поредна година летище 
Лесново ще посрещне лято-
то с най-големите на пътя. 

TRUCK EXPO 2019 идва от 6 до 8 
юни с още повече мощ, технологич-
ни новости и иновации в сектора 
на тежката автомобилна индус-
трия. 

През 2019 г. организаторът на 
TRUCK EXPO Асоциацията на авто-
мобилните производители и техни-
те представители в България ще по-
стави акцента върху потребителско-
то изживяване – с традиционния 
тест драйв на най-новите модели, 
както и с много нови услуги за профе-
сионалната публика и атракции за се-
мейства и фенове на тежките маши-
ни. Премиера на изложението ще на-
прави и съпътстващото събитие 
TRUCK TUNING SHOW, като водещи 
марки ще покажат  уникални тунин-
говани влекачи. Там ще видим новите 
тенденции в подобренията на двига-
телите, производителността, еми-
сиите и външния вид на камионите.  

Следвайте новия хаштаг за тре-
тото издание на изложението 

Голямото TRUCK EXPO Голямото TRUCK EXPO 
идва отновоидва отново

#izjiveiTRUCKEXPO2019. 

Заявки за участие в  TRUCK EXPO 
2019 са направили водещи производи-
тели с последните си модели, техно-
логии и оборудване, като DAF, FORD 
TRUCKS, ISUZU, MAN, MERCEDES-
BENZ, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, 
SCANIA, VOLVO TRUCKS, YUTONG, 
MAHINDRA и др. По традиция в изло-
жението ще участват и водещи мар-
ки лекотоварни автомобили, предназ-
начени за товари до 3.5 тона, произво-
дителите на ремаркета и полуремар-
кета, хидравлични системи за товар-
ни автомобили, оборудване и екипи-
ровка, както и фирми за сервизно обо-
рудване, резервни части, гуми, масла, 
аксесоари и консумативи, финансови 
инструменти и услуги, вериги бензи-
ностанции, застрахователни компа-
нии. 

В двете предишни издания на 

За първи път в За първи път в 
програмата очаквайте програмата очаквайте 
TRUCK TUNNING SHOWTRUCK TUNNING SHOW

най-голямото изложение в България за 
товарни автомобили, автобуси и спе-
циализирани превозни средства бяха 
представени над 130 световни бранда 
на повече от 10 000 кв.м. изложбена 
площ. Повече от 4000 посетители 
имаха възможност да се запознаят с 
дейността на 54 фирми-изложители и 
да се докоснат до над 600 експоната 
от цялата гама индустриални превоз-
ни средства, продукти и услуги за 
тежкия автомобилен транспорт. 

TRUCK EXPO 2019 се организира 
от Асоциацията на автомобилните 
производители и техните оторизи-
рани представители в България. 
Асоциацията обединява 44 компа-
нии, представляващи 66  производи-
тели на моторни превозни средства, 
както и техните представители за 
територията на страната. 
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VDL Bus & Coach разширява продукто-
вата гама на Citea Electric с дължи-

на от 11,5 метра. Вече повече от 2 години Citea 
LLE-99 Electric с дължина 9.9 метра работи ус-
пешно в различни области. С въвеждането на 
варианта с дължина от 11,5 метра, VDL пред-
лага на операторите възможност да превозват 
по-голям брой пътници в регионалните райони.

Citea LLE-115 Electric може да бъде оборудван с 
различни опции за зареждане, конфигурации на вра-
тите и гъвкави интериорни решения.

Разширяването на гамата VDL Citea Electric с 
11,5-метрова с ниско ниво на пода е логична стъпка 
в превръщането в по-устойчив обществения 
транспорт в регионални райони. Electric има по-ви-
сок капацитет за пътници, с максимално разполо-
жение на местата за сядане 35 + 4 + 1.

 Новият вариант на дължина е стандартно 
оборудван с батерията с 180 kWh. Това дава въз-
можност да се постигне радиус на действие от 
100-150 километра без временно презареждане. Бла-
годарение на висококачествените батерии и ин-
телигентните решения за зареждане е възможно 

да се постигне радиус на действие до 500 киломе-
тра на ден с междинно презареждане. В допълнение 
към стандартния CCS щепсел, може да се използва 
пантограф за бързо зареждане до 270 kW.

Вариантът на Citea Light Low Entry Electric с 
дължина от 11,5 метра е приятно допълнение към 
електрическата продуктова гама VDL. Дължини-
те варират от 9,9 метра до 18,7 метра. Това дава 
на оператора висока степен на гъвкавост и способ-
ност да отговарят напълно на нуждите от раз-
гръщане и оперативни предпочитания.

УСТОЙЧИВ ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

С добавянето на Citea LLE-115 Electric, VDL Bus 
& Coach има още по-широк спектър от конфигура-
ции, за да подпомогне прехода към устойчив об-
ществен транспорт. 

300 електрически VDL автобуса пътуват сред-
но 62 000 километра в ежедневна експлоатация, 
което вече води до общ брой електрически киломе-
три, изминати от над 22 милиона. Това води до 
икономии на CO2 от 50 тона дневно и следовател-
но има положително въздействие върху качество-
то на въздуха.

VDL Bus & Coach VDL Bus & Coach 

представя новия вариант представя новия вариант 
на на Citea LLE ElectricCitea LLE Electric
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Турският производител 
на автобуси Karsan си 
кооперира с Dana 

Incorporated, за да използва 
електрическия мотор и ин-
вертор TM4 SUMO MD на 
Dana в електрифицирания 
мидибус ATAK на Karsan.

Електрифицираното вози-
ло е базирано на 8-метровата 
автобусна платформа ATAK с 
ниско влизане на Karsan. TM4 
SUMO MD се състои от мо-
тор с пряко задвижване с го-
лям въртящ момент, посто-
янно магнитно променливо 
съпротивление (PMVR) и сило-
ва електроника от автомо-
тивен клас. И двете компа-
нии подчертават, че новият 
мотор може да произвежда 45 
процента повече въртящ мо-
мент и оперативна скорост 
спрямо предишните мотори 
в рамките на един и същ ком-
пактен пакет като същевре-
менно намалява разходите. 
PMVR работи като прибавя 
към магнитите специално 
проектирани меки магнитни 
композити (SMCs). SMC ком-
позитите се произвеждат 
чрез нов формовъчен процес и 
метод на фабрикуване от 
TM4. SMC композитите поз-
воляват освен това да се из-
ползват по-прости и по-мал-
ки магнити, които се произ-
веждат по-лесно и за които 

се използва по-малко количе-
ство редко-земни метали, 
което осигурява икономия от 
25 процента за магнитния ма-
териал.

Според Karsan, тази нова 
автобусна платформа може 
да оперира с пробег от 300 ки-
лометра с едно зареждане. 
Dana има ключов принос и в 
разработването на софтуера 
за контрол на превозното 
средство чрез доставката на 
хардуер и услуги, свързани с 
тяхната платформа TM4 
NEURO 200 за възел на кон-
трол на превозното средство 
и инструмент за разработва-
не SynApps.

Фирма Karsan, която е про-
изводител на леки търговски 
превозни средства, совалкови 

автобуси и градски автобуси, 
въвежда своя първи прототи-
пен електрически минибус 
Karsan JEST през 2016 година. 
Karsan е основана през  1966 
под наименованието Karsan 
Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.S., 
а между 1979 година и 1998 го-
дина функционира в рамките 
на Koc Group. След като Инан 
Кирадж закупува мажоритар-
ния дял от акциите през 1998 
година, днес Компанията осъ-
ществява своята бизнес дей-
ност в рамките на Kiraca 
Holding. Karsan също така 
произвежда за Hyundai Motor 
Company вановете с панел 
H350, минибуси и шасита за 
камионетки, както и автобу-
си от бранда Menarinibus въз 
основа на лиценз.

Karsan и Dana Incorporated Karsan и Dana Incorporated 
заедно елекрифицират заедно елекрифицират 
мидибусмидибус
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Първите стопроцентовиПървите стопроцентови    
електрически, с нулеви емисии  електрически, с нулеви емисии  
трамвайни автобуси трамвайни автобуси IrizarIrizar

работят в Барселона
Транспорт Metropolitans de 

Barcelona (TMB) и представи-
тели на електронната мобил-

ност "Иризар"  официално предста-
виха четири 18-метрови, 100% 
електрически, безрискови трамвай-
ни автобуси Irizar , което се прове-
де в сградата на Метрополитена.

Тези автобуси функционират от 
декември на линията H16 (Zona Franca 
- Forum / Campus Besos) и се присъеди-
нят към двата 12-метрови, 100% 
електрически, с нулеви емисии Irizar 
от 2014г.

Тези тихи превозни средства с ну-
леви емисии включват технологията 
на Irizar Group от гледна точка на 
електрозадвижването, електроника-
та, системата за съхранение на енер-

гия и комуникациите.
Нужни са 4-5 минути за зарежда-

не на автобуса  за да продължи пътя 
си. Той има пантограф, който е на по-
крива на автобуса.

Изпълнителният директор на 
Иризар е-мобилност, Hector 
Olabegogeaskoetxea, заяви, "Ние сме 
много горди, че можем да представим 
тези автомобили четири години 
след като първият електрически ав-
тобус на Irizar започна да работи в 
Барселона. В допълнение, това са пър-
вите Irizar с 18 метра превозни сред-
ства в реална експлоатация.

С тази покупка базираната в Бар-
селона компания се занимава с първа-
та фаза на трансформиране на лини-
ята H16 в стопроцентов  електри-
чески маршрут с нулеви емисии.

    Превозни средства: Превозни средства: 
четири 18-метрови четири 18-метрови 
трамваи Irizarтрамваи Irizar

    Място за 36 седящи Място за 36 седящи 
пътници (4 места за пътници (4 места за 
лица с намалена лица с намалена 
подвижност), подвижност), 
1 седалка за водача, 1 седалка за водача, 
1 място за инвалидни 1 място за инвалидни 
колички, 1 кабина за колички, 1 кабина за 
колички. Капацитет колички. Капацитет 
за 147 душиза 147 души

    4 врати и 4 врати и 
електрическа рампаелектрическа рампа

    Огледала за обратно Огледала за обратно 
виждане с камеривиждане с камери

Данни за проекта

Свързано превозно средство: 
Всяко превозно средство е оборудва-
но с USB портове за телефонно так-
суване и Wi-Fi за пътници.
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INDCAR в РумънияINDCAR в Румъния

Техници от няколко шведски клиента посетиха съоръженията на Indcar в Румъния в края на 2018г., за да участват в тех-
нически курс за след-продажбено сервизиране. По време на курса бяха разгледани теми, свързани с инсталациите на отопли-
телни системи , електрически схеми и поддръжка. Обучението на международната  мрежа от работилници е приоритет 
на INDCAR,като целта е предлагане на  качествено следпродажбено обслужване в Европа.
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Най-новите Volvo модели – спортният пре-
миум седан S60 и луксозното комби V60, 
получиха максимален 5-звезден рейтинг за 

безопасност на тестовете, проведени от неза-

висимата международна организация Euro NCAP. 

Тези резултати продължават стабилната тра-

диция на Volvo Cars да пуска по пътищата едни 

от най-безопасните автомобили в света. От 

компактния хетчбек V40 до големия SUV XC90, 

всички нови модели на компанията, които в мо-

мента са в продажба, са оборудвани с техноло-

гии за безопасност с 5-звезден рейтинг.

Тестовете на Euro NCAP през 2018 г. са обнове-
ни с най-тежките изпитания в историята на ор-
ганизацията, с още по-високи изисквания към сис-
темите за сигурност, включително към система-
та за разпознаване на велосипедисти с автома-
тично спиране и асистент за поддържане на лен-
тата. V60 и S60 са сред най-сигурните автомоби-
ли, тествани по новите правила на организация-
та.

„Този резултат доказва, че Volvo Cars продъл-
жава да бъде лидер по безопасност в индустрия-
та, усъвършенствайки непрекъснато новите 
технологии“, заяви Малин Екхолм, ръководител на 

Най-новите Най-новите 
модели на Volvo модели на Volvo 

с отлично представяне на с отлично представяне на 
тестовете, въпреки новите, тестовете, въпреки новите, 
по-строги правила на Euro NCAPпо-строги правила на Euro NCAP

Какво ново в чужбина
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Центъра по безопасност на Volvo Cars.
„Без значение кой нов модел на Volvo сте избра-

ли, може да сте сигурни, че Вие, заедно с тези, кои-
то обичате, пътувате в един от най-безопасни-
те автомобили на пазара“.

S60 и V60 споделят платформата на Volvo 
Scalable Product Architecture (SPA), както и техно-
логиите за безопасност, познати от новото ХС60 
и от топ моделите от серията 90 на марката. 
Пакетът на Volvo Cars за активна безопасност – 
City Safety, с технология за автоматично спиране 
при опасност, е част от стандартното оборуд-
ване на всички нови Volvo модели. За първи път в 
света, при S60 и V60 City Safety включва и автома-
тично прилагане на спирачките за смекчаване на 
удари с насрещно движещи се превозни средства.

City Safety все още е единствената система за 
безопасност на пазара, която разпознава пеше-
ходци, велосипедисти и едри животни.

Новото V60 беше представено по-рано тази 
година в неговата естествена среда – на алеята 
пред типична семейна къща в Стокхолм, подчер-
тавайки стабилните традиции на компанията в 
производството на семейни комби автомобили, 
но и обръщайки внимание на различните нужди на 
модерното семейно ежедневие.

Това лято Volvo Cars представи и най-новото 
поколение спортен седан S60. Динамичният луксо-
зен автомобил S60 е първият Volvo модел, който 
ще се предлага без дизелов двигател, подчерта-
вайки водещия в автомобилната индустрия анга-
жимент на компанията за глобална електрифика-
ция и дългосрочни планове за бъдеще отвъд тра-
диционните двигатели с вътрешно горене.

S60 е първият Volvo модел, който ще се произ-
вежда в САЩ, в първия американски производ-
ствен център на компанията в Чарлстън, Южна 
Каролина.
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Актуално

След инициативата за промяна на 
европейските финанси, новаторските 
идеи на Макрон се насочиха и към идеи на Макрон се насочиха и към 
транспорта. Франция предлага чрез транспорта. Франция предлага чрез 
Европейската комисия цялостен пакет Европейската комисия цялостен пакет 
за транспортна мобилност, по-известен за транспортна мобилност, по-известен 
като „Закона Макрон”.като „Закона Макрон”.

TЕКСТЪТ НА ПАКЕТА, ПРЕДВИЖДА СЛЕДНОТО:

  Седмичната почивка на водачите да бъде извън 
шофьорската кабина;

  Шофьорите трябва да се връщат в страната, къ-
дето са базирани фирмите им, най-малко веднъж 
на 4 седмици, освен в някои особени случаи;

  Превозвачите ще трябва да правят и минимум 
пет дни пауза между две серии каботажни превози 
в друга страна. Така ще се избегне възможността 
тази практика в чужбина да стане почти посто-
янна.

Основните разпоредби са в Директивата за командиро-
ването в транспортния сектор, която цели „да помогне на 
сектора да остане конкурентоспособен в един социално справедлив 
преход към чиста енергия и цифровизация”.

Без съмнение голяма част от политическата класа и ця-
лата неправителствена общност в София са очаровани и 
възхитени от бляскавите нови идеи на реформатора 
Макрон, който се бори за една по-обединена и прогресираща 
Европа. Българският транспортен бранш обаче очевидно не 
разбра възвишените ценности, скрити зад Пакета за мо-

С

Битката срещу пакета  
Мобилност – „Макрон”

билност, тъй като остро критикува „Закона Макрон” и 
излезе да протестира.

Пакетът за „Мобилност” се сблъсква челно с български-
те превозвачи, а и не само. Планът на френския прези-
дент Еманюел Макрон показва директно как ЕС не само 
се движи, а и живее на две скорости. Или казано по друг 
начин, големите страни в Европа диктуват правилата на 
по-малките. Не, че това е кой знае каква изненада, но сега 
новите правила загрубяват.



Автобуси&микробуси бр. 1 (143), януари, 201926

Актуално

А КАКВО СЛЕДВА ОТ ПЛАНА 
ЗА МОБИЛНОСТ НА МАКРОН?

  Шофьорите не искат да спят в хотел, защото каби-
ните били удобни. Изискването на пакета "Макрон" 
е те да зарежат камиона някъде в полето, да идат 
на хотел и затова не било ясно какво ще намерят, 
след като се върнат на сутринта.

  изискването шофьорите да се връщат вкъщи е дома-
шен арест, смята евродепутатът Ангел Джамбаз-
ки.

  Нарушава се основно право за свободно движение и 
търговия. Става въпрос за кражба на бизнес.

Европейският законодателен проект за мобилност не 
е нищо повече от добре прикрит протекционизъм за френ-
ските транспортни компании, които са европейски лиде-
ри. „Под формата на уж социална справедливост има скрит под-
текст, а той е българските превозвачи да бъдат докарани до със-
тояние на фалит и всички техни шофьори да отидат да работят 
за фирми от старите страни членки на ЕС”, казва  изпълни-
телният директор на Съюза на международните превоз-
вачи Йордан Арабаджиев.

Прави се опит да се въвеждат нови изисквания, с цел да 
се направи транспортният пазар добър за едни и лош за 
други, това вече е удар под кръста. И точно от това 
страдат нашите превозвачи. С хотелите, цените и спане-
то може да се направи нещо, и то веднага. На фирмите мо-
же да им се увеличат малко разходите, но това би могло да 
се въведе и спазва.

Големият удар по нашите превозвачи, който нанася 
пакетът за "Мобилност", е искането камионите да се 
прибират на всеки 4 седмици в страната, в която са 
регистрирани.

За шофьорите от Централна и Западна Европа това не 
е проблем. Но за шофьори от България, Румъния, Полша, Ун-
гария, Литва, Латвия, Ирландия и пр. това не е удобно.

Разстоянията са големи и това не финасово изгодно. За 
да се избият тези финасови разходи, може да се предвиди 
курс, което не винаги може да се случи. 

Този протест не е демонстрация на евроскептицизъм. 
Това заяви транспортният министър Росен Желязков. На-
шите превозвачи искат основните права на ЕС да се спаз-
ват.

Ако пакетът бъде приет във вида, в който е заложен, 
това ще удари пряко над 150  хил.  шофьори и техните се-
мейства у нас. И това е причината за протест в Брюксел 
на българските превозвачи.

Организираните протести в България не доведоха до 
някакъв значим резултат. Ето защо стотици български 
превозвачи отидоха с камионите си в Брюксел, където ня-
ма как да не бъдат забелязани.

Оказа се, че в пакет „Мобилност“ има положителни не-
ща за шофьорите, смята господин Иванов, зам.-председа-
тел на Сдружението на българските професионални шо-
фьори. В пакет „Мобилност“ имаше някои точки, които бяха 
положителни за шофьорите. Ние  подкрепихме българския бизнес, 
превозвачи и транспортни фирми, но в пакета имаше точки, 
които щяха да ни помогнат да увеличим осигурителните 
прагове. За съжаление този доклад беше категорично отхвърлен. 
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Изложения

Сега обръщаме поглед към нашите превозвачи. Целта ни е 
да си оправим нещата тук в страната, без да чакаме мо-
билни пакети, без да чакаме закон „Макрон“, да седнем на 
един диалог, за да може да се повишат тези осигурителни 
прагове и да се получи едно достойно заплащане“

И още относно задължителното връщане на 4 
седмици на шофьора и почивката му извън кабината?

„Тези точки по-скоро касаят превозвачите. На тях им 
се усложнява превоза, услугата, която извършват се оскъ-
пява и естествено това би повлияло като цяло негативно 
на самия бизнес и на неговата печалба“.

Изход от ситуацията има, казват транспортни-
те експерти. И той е прост, но е обвързан с добро 
планиране и организация, а това няма да е по силите 
на малките фирми в транспортния бранш, тези с по 
4-5 камиона. 

Ударът от пакета ще се стовари именно върху 
малките фирми.

Изходът се състои в това, големите транспорт-
ни фирми, да изградят филиали в държавите от Цен-
трална и Западна Европа, където камионът няма да 
има нужда да се връща в България, а ще се връща до 
офиса на фирмата в Германия или Англия, например. 
Това вероятно е и целта на г-н Макрон. Където с ре-
гистрирана транспортна фирма в големите европей-
ски страни ще трябва да се плащат данъци на стра-
ните, минаване на преглед в тях, получаване на сер-
тификати  пак в тези страни. Ето това е причината 
големите фирми по-скоро да успеят да се приспосо-
бят, ако пакетът мине. Те имат камиони, имат и фи-
нансов ресурс.

Какво остава за малките транспортни фирми? За 
тях това връщане до България просто е убийствено. 
И е редно да очакваме да има фалити. За тях също съ-
ществува разрешение на проблема, и то е във форми-
рането на сдружения, смятат специалисти в бранша. 
Много малки фирми се обединяват в сдружение, като 
всеки си поема сам счетоводство и осигуровките и 
така те ще могат да упражняват бизнеса си.

Министър-председателят Бойко Борисов изпра-
ти писма до премиерите на Румъния, Полша, Литва, 
Унгария и Испания, като им благодари за подкрепата 
и сътрудничеството по време на преговорния процес 
по пакета "Мобилност I".

По думите на българския премиер, в момента де-
батите относно пакет „Мобилност I” са на кръсто-
път и все още има шанс да се избегне фрагментация-
та на единния европейски пазар и да се затвърди раз-
бирането, че "Европа на две скорости" не е решение. 
"Въпросите на автомобилния транспорт са прекалено ва-
жни за европейската икономика, за да бъдат решавани по 
спешност", пише още министър-председателят, като 
допълва, че следващият Европейски парламент и Ко-
мисия трябва да поемат тази отговорност.

Борисов изтъква, че разчита на своите колеги и 
на транспортните министри да изразяват високо и 
на всички нива опасенията си относно правилното 
функциониране на единния пазар за автомобилен 
транспорт.

Вместо да поставя на границата на фалита бъл-
гарския транспортен бизнес обаче, Франция спокой-
но би могла да лобира за приемането на директива, 
която да изравни заплатите на европейците, рабо-
тещи за една и съща компания в рамките на съюза.

Материалът подготви Мариана Георгиева
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Бяла книга за бъдещето на Европа:Бяла книга за бъдещето на Европа:  
Пътят пред насПътят пред нас

Европа е на кръстопът и трябва да реши как иска да 
се справи с предизвикателствата на днешния ден

В Бялата книга се разглежда как Европа ще се проме-
ня през следващото десетилетие – като се започне от 
въздействието на новите технологии върху общество-
то и работните места и се стигне до съмненията от-
носно глобализацията, опасенията, свързани със сигур-
ността, и надигането на популизма.

Посочва се изборът, пред който сме изправени – да се 
оставим да бъдем повлечени по течението от тези 
тенденции или да ги приемем и да се възползваме от но-
вите възможности, които те предлагат. Времената са 
трудни, но Европа винаги е успявала да се адаптира. И 
този път трябва да реагираме по-добре на променяща-
та се действителност и да превърнем предизвикател-
ствата във възможности.

ЕТО НЯКОИ ОТ ПРОБЛЕМИТЕ, 
ПРЕД КОИТО СМЕ ИЗПРАВЕНИ: 

НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
• отражението на все по-голямото използване на но-

ви технологии и автоматизация върху промишленос-
тта и пазара на труда

ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
• необходимостта да представяме новаторски ре-

шения на пазара – както у дома, така и в чужбина
МИГРАЦИЯТА

• защитата на нашите граници, като в същото вре-
ме се съхранява правото на свободно движение в Европа

ЗАПЛАХИТЕ ЗА СИГУРНОСТТА НА ПРАГА И В 
РАМКИТЕ НА СЪЮЗА

• увеличаването на военните сили по източните ни 
граници, войната и тероризмът в Близкия изток и Аф-
рика
ПРОМЕНЯЩОТО СЕ МЯСТО НА ЕВРОПА В ЕДИН 

РАЗВИВАЩ СЕ СВЯТ
• намаляващото население и икономическа мощ

ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
• трайната безработица, особено сред младите хо-

ра, и високите равнища на публичния и частния дълг
ЗАСТАРЯВАНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО

• необходимостта от модернизиране на нашите со-
циални системи

ВЪЗХОДА НА ПОПУЛИСТКАТА 
И НАЦИОНАЛИСТИЧНАТА РЕТОРИКА

• необходимостта от възвръщане на доверието на 
хората, постигане на резултати, съответстващи на 
очакванията, и изграждане на консенсус между държави-
те от ЕС.

Тези пет сценария предлагат поглед към потенциал-
ното бъдещо състояние на Съюза в зависимост от избо-
ра, който Европа ще направи.

ПРОДЪЛЖАВАМЕ, КАКТО ДОСЕГА
• Европейският съюз се съсредоточава върху изпъл-

нението на програмата си за положителни реформи.
ОСТАВА САМО ЕДИННИЯТ ПАЗАР

• Европейският съюз постепенно се фокусира върху 
единния пазар.

ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ 
ДА ПРАВЯТ ПОВЕЧЕ, ПРАВЯТ ПОВЕЧЕ

• ЕС-27 дава възможност на желаещите държави 
членки да правят повече заедно в определени области.

ПРАВИМ ПО-МАЛКО, НО ПО-ЕФЕКТИВНО
• Европейският съюз се съсредоточава върху пости-

гането на повече и по-бързи резултати в избрани об-
ласти на политиката, като прави по-малко в други об-
ласти.

ПРАВИМ МНОГО ПОВЕЧЕ ЗАЕДНО
• държавите членки решават да правят много пове-

че съвместно във всички области на политиката.

Бяла книга за бъдещето на Европа: Пътят пред 
нас

Дебатът за бъдещето на Европа започва с Бялата 
книга и ще продължи до изборите за Европейски парла-
мент през 2019 г.

Бялата книга е приносът на Европейската комисия 
към срещата на върха в Рим на 25 март, на която лиде-
рите на ЕС ще обсъдят постиженията през последните 
60 години и бъдещето на Съюза от 27 държави. С цел на-
сърчаване на дебата Европейската комисия, заедно с Ев-
ропейския парламент и проявяващите интерес държави 
членки, ще бъде домакин на поредица от дискусии за бъ-
дещето на Европа в европейските градове и региони. В 
тях ще участват националните парламенти, местни-
те и регионалните власти и гражданското общество 
като цяло. Комисията ще допринесе за дебата и със се-
рия от дискусионни документи, предлагащи различни 
варианти за Европа.
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Права на пътуващите с автобусПрава на пътуващите с автобус
Когато си купувате билет за автобус, не може да из-

искват от вас да заплатите по-висока цена заради на-
ционалността си или в зависимост от мястото, от 
което купувате билета.

Другите ви права като пътуващ с автобус основно 
важат за редовни услуги за автобусен превоз на дълги 
разстояния (над 250 км), започващи или завършващи в 
страна от ЕС. Някои от тези права важат също и за 
всички редовни услуги.

Страните от ЕС могат да решат да освободят из-
цяло вътрешни редовни услуги и услуги, при които голя-
ма част от маршрута - включително спиране по разпи-
сание - се намира извън Съюза.

ОТМЯНА ИЛИ ЗАКЪСНЕНИЕ
Ако дадено пътуване бъде отменено или закъснее, ви-

наги имате право на подходяща и навременна информа-
ция за това, което се случва, докато чакате.

Ако услуга за превоз на дълго разстояние (над 250 
км), за която сте направили резервация, бъде отме-
нена или отпътуването се забави с повече от 2 часа, 
ще ви бъде дадена възможност за избор:

• да ви бъде възстановена сумата за билета и ако е 
необходимо да ви се осигури безплатно връщане до мяс-
тото, от което е започнало вашето пътуване – напри-
мер ако отмяната или закъснението ви възпрепят-
стват да изпълните целта на вашето пътуване;

Актуално
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• да бъдете превозен при сходни условия до вашата 
крайна дестинация при първа възможност и без допъл-
нителни разходи.

Ако не ви бъдат предложени тези възможности за 
избор, по-късно можете да подадете жалба и да поиска-
те възстановяване на платената за билета сума плюс 
обезщетение в размер от 50 % от стойността на биле-
та.

Ако вашето пътуване на дълго разстояние (над 
250 км) продължава по разписание повече от 3 часа, 
а отпътуването е забавено с повече от 90 минути 
или е отменено, имате право на:

• храна и напитки - пропорционално на времето на 
чакане

• настаняване (ако трябва да пренощувате) – до 2 но-
щувки, като максималната цена е 80 евро на нощувка. 
Превозвачите не са длъжни да заплащат настаняване-
то, ако закъснението е причинено от лоши метеороло-
гични условия или природни бедствия.

ЗЛОПОЛУКИ – ОБЕЗЩЕТЕНИЕ И ПОМОЩ

Ако получите нараняване при злополука с автобус 
при пътуване на дълго разстояние (над 250 км), имате 
право на обезщетение. В случай на смърт обезщетение-
то може да бъде поискано от вашите роднини.

Ще имате право на обезщетение от автобусната 
компания и ако вашият багаж или други ваши принад-
лежности бъдат изгубени или повредени при злополука с 
автобус при пътуване на дълго разстояние.

При необходимост превозвачът трябва да предос-
тави също така незабавна помощ: първа помощ, храна, 
дрехи, транспорт и настаняване.

ЖАЛБИ

Ако смятате, че правата ви не са спазени, можете да 
се оплачете на превозвача в рамките на 3 месеца. Пре-

возвачът трябва да реагира в срок от 1 месец и да ви да-
де окончателен отговор 3 месеца след получаване на 
жалбата.

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ - ПРАВА НА 
ПЪТУВАЩИТЕ С АВТОБУС

• Планирам пътуване с автобус от Малага до Фаро.  В 
зависимост от това дали купувам билета в Испания или 
Португалия е посочена различна цена.  Позволена ли е по-
добна дискриминация по отношение на цената?

НЕ - не може да изискват от вас да заплатите 
по-висока цена заради националността ви или в зависи-
мост от мястото, от което купувате билета.

• Резервирах билет за автобус от Маастрихт до 
Брюксел.  Автобусът закъсня с два часа.  Това закъснение 
дава ли ми право да поискам възстановяване на част от 
цената на билета?

НЕ - Тъй като изминатото разстояние е под 250 км, 
нямате автоматично право на възстановяване на разхо-
дите за билета.

Актуално



32 Автобуси&микробуси ббр. 1 (143), януари, 2019

Актуално

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

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

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

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

• Германия• Германия
Според съществуващите оценки, през следващите 

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

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

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

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

милион нови шофьора през следващите 15 години.

• Индия• Индия
Компаниите за транспорт и логистика ще трябва 

да намерят над 17 милиона работника пред идващите 

Проблемът
с недостига на с недостига на 
шофьори шофьори 



33

Актуално

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

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

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

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

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

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

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

• Имидж• Имидж
Трудните условия на работа понякога се усложняват 

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

• Демография• Демография
Задаващ се демографски дисбаланс сред населението 

от шофьори. Почти 30% от хората, които са наети 
на работа в транспорта, са на възраст над 50 години 
и предстои да се пенсионират през идващите 10-15 го-
дини. В сравнение с много други сектори на икономика-
та, през последните години транспортният сектор в 
по-малка степен успяваше да наема по-млади работ-
ници, отчасти поради негативния имидж на сектора 
що се отнася до заетостта в него.

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

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

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

на транспортния сектор, не разполагат с ресурсите 
да увеличат значително равнището на шофьорските 
възнаграждения, които в типичния случай предста-
вляват 30-40% от общите оперативни разходи. Някои 
от по-големите превозвачи в Съединените щати сега 
плащат „бонуси при подписването“ (от между 500 и 12 
хиляди долара) с цел да бракониерстват шофьори от 
другите превозвачи. Последното само утежнява про-
блема за мнозинството от по-малките фирми за пре-
вози с камиони, които не могат да си позволят да пла-
щат такива бонуси.
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NATURAL PRODUCTS EXPO WEST NATURAL PRODUCTS EXPO WEST 
ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 5 -9 МАРТ 2019, В АНАХАЙМ, КАЛИФОРНИЯ, САЩ

ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА: ПРОМОЦИОНАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА: 

Уважаеми Дами и господа,
Търговското представителство към Посолството на САЩ съвместно с ТА Ваканция ООД Ви 

кaнят да се включите в официалната бизнес-делегация, която ще посети водещото американско 
изложение в областта на био и натурални храни, натурална и био козметика, лична хигиена, об-
завеждане и оборудване за хранителната индустрия, био продукти, медицински и здравословни 
продукти, витамини и хранителни добавки, суровини за козметичната индустрия, опаковки за 
козметичната промишленост и други. Подробна информация за изложението, съпътстващата 
конферентна част, уъркшопи, възможностите за посещение на изложението и организирани не-
туъркинг събития можете да получите на www.expowest.com

ЗАПЛАЩАНЕ: 
- Депозит 50% от пакетната цена при запис-

ване
- Доплащане – след получаване на визата или 

най-късно 60 дни преди отпътуване

УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ И ПРОМЕНИ:
- При издаден самолетен билет  – неустойката 

от анулацията
- До 30 дни преди датата на пътуването – 50% 

от пакетната цена
- От 29 до 15 дни – 100% от пакетната цена

МИНИМАЛЕН БРОЙ ТУРИСТИ ЗА ОСЪЩЕСТ-
ВЯВАНЕ НА ПЪТУВАНЕТО: 12

СРОК ЗА УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ НЕДОСТИГ НА 
МИНИМАЛНИЯ БРОЙ: 30 дни преди отпътуване

ВИЗОВ РЕЖИМ: предварително поставяне на виза. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ:
- Задграничен паспорт с валидна американска виза 
- Не се прилагат задължителни ваксини и имунизации
- Няма задължителни медицински и здравни изисквания
- Не се разрешава пренасянето на храни и напитки 

- За повече информация относно кандидатстване за аме-
риканска виза – моля обърнете се към офиса на фирма ТА 
„Ваканция” ООД – Лили Христова, тел.  0878 864 160

За информация относно изложението, програмата и ор-
ганизиране на срещи, моля обръщайте се към Милко Минев 
– Търговско представителство на Посолство на САЩ, 

- Тел.: 02 937 5145; М: 0885 144 658; 
e-mail: milko.minev@trade.gov

 € 1990  € 1990 

Автобуси&микробуси бр. 1 (143), януари, 2019

/при група от минимум 12 пътува-
щи, настанени в двойни стаи/ 

Допълнително заплащане за наста-
няване в единична стая: 560 евро
Забележка: На място в хотела се 
заплаща курортна такса, която 
възлиза на около 30 щ.д. на стая.

Промоционалната цена е валидна 
до 31 януари 2019 г., след което са 

възможни корекции.
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  Самолетен билет София – Лондон – Лос Анджелис и Лас 
Вегас – Лондон – София с включени всички летищни такси. 

Пътуването е предвидено да бъде осъществено с Bulgaria air 
и Virgin със следното полетно разписание:  
FB 03MAR  SOFLHR  0620 0755   
VS 03MAR  LHRLAX  0935 1250  
VS 08MAR  LAXLHR  1455 0910+1 
FB 09MAR  LHRSOF  1645 2145  
  Достъп до международен бизнес център за всички делега-

ти
  5  нощувки  в хотел Best Western Hollywood Plaza Inn Hotel 

или подобен. Настаняването е по двама в стая.
  Трансфери летище – хотел в Холивуд  – летище  според 

програмата
  Регистрация за изложението Natural Products Expo West
  Участие в различни нетуърк мероприятия и коктейли
  Присъствие на представител на търговското представи-

телство към Посолство на САЩ в София / при група от 
12 делегата/

 Медицинска застраховка с асистанс за 50 000 евро

Българската делегация ще бъде придружена от предста-
вител на търговското представителство към Посолство 
на САЩ и като част от делегацията ще осигури без-
платно:  

 регистрация и вход по време на изложението;
 Super Pass за участие във всички образователни сесии;
 организиране на индивидуални срещи с американски компа-
нии по Ваше желание;
 списък на изложители, имащи интерес към износ към 
Бългрия; 
 използване на бизнес център с място за срещи, напитки и 
Wi-Fi; 
 организиране на посещение до фабрика (при интерес от 
участниците); 

Записване и информация: 
02 9805610, 0878 864 160 – Лили Христова, Ваканция ООД

03.03.2019 – Излитане от София в 06.20 часа, 
терминал 2 и кацане в Лондон. Прекачване в Лондон 
и полет за Лос Анджелис. Кацане в Лос Анджелис в 
17.55. Настаняване в хотел. Нощувка.

04.03.2019 – Възможност за организиране на раз-
ходка по Бевърли Хилс с къщите на звездите и ембле-
матичния розов хотел Бевърли Хилс, Родео Драйв - 
най-скъпата търговска улица в света; Холивуд - цен-
тър на киноиндустрията и кинозвезди, превърнал се 
в синоним на американското кино и ТВ индустрия - 
Алеята на славата с отпечатъци на известни киноз-
везди, Китайския театър Граумън и театъра Долби, 
където се връчват наградите на филмовата Акаде-
мия „Оскар“ .  Нощувка.

05.03.2019 – Трансфер и посещение на Natural 
Products Expo West. Възможност за преговори и сключ-
ване на директни договори. Вечерта – връщане в хо-
тела. Нощувка.

06.03.2019 – Трансфер и посещение на Natural 
Products Expo West. Възможност за преговори и сключ-
ване на директни договори. Вечерта – връщане в хо-
тела. Нощувка.

07.03.2019 – Възможност за посещение на Холивуд 
Юнивърсал Студио, където със специален трамвай и 
беседа може да се запознаете със създаването на хо-
ливудските продукции със специални ефекти, както 
и с героите и декорите от популярни филми /срещу 
допълнително заплащане/.  Нощувка.

08.03.2019 – Свободно време за последни покупки. 
Трансфер до летището и полет от Лос Анджелис в 
14.55.

09.03.2019 – Кацане в Лондон и полет до София в 
16.45 Пристигане на терминал 2 в 21.45.

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

Предварителна програма Natural Products Expo West 2018

  консулска такса за американска виза – 160$ 

 екскурзии, развлечения, входни такси, допълнителни раз-
влечения, бакшиши

Забележка: при отказ на виза, 
консулски отдел не връща заплатената такса

В ЦЕНАТА НЕ Е ВКЛЮЧЕНО:
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МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО МЕЖДУНАРОДНО АВТОМОБИЛНО 
ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВАИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА  

GENEVA  INTERNATIONAL MOTOR SHOW 2019

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

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

ПАКЕТНА ПАКЕТНА 
ЦЕНА:ЦЕНА:  

 € 395 € 395

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

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

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

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

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

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

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

 Екскурзии по желание, лични разходи, бакшиши, изхранване
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  ПОСЕЩЕНИЕ НА ПОСЕЩЕНИЕ НА 
Busworld Europe 2019Busworld Europe 2019

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:     
тел. 02/980 91 61,  0878 575200,  0878 864 160тел. 02/980 91 61,  0878 575200,  0878 864 160

ПАКЕТНА ЦЕНА:  ПАКЕТНА ЦЕНА:  € 480€ 480  

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

За пръв път се провежда в Брюксел!За пръв път се провежда в Брюксел!
(17.10.2019 - 21.10.2019)(17.10.2019 - 21.10.2019)

  4 нощувки със закуски в хотел в Брюксел 3-4 категория звезди. 
Настаняването е по двама в стая.

  Трансфер летище/хотел и обратно според датите на заплануваното 
пътуване

  Регистрация за изложението
   Официално откриване на изложението
  Медицинска застраховка с асистанс

Сумата за самолетния билет се заплаща веднага и е променлива.
17 октомври 2019  тръгване от София с Wizz air: 6.15 часа

Дата на връщане от Брюксел: 21.10.2019 - в 08.50 часа.

Допълнително заплащане за единична стая: 195 евро
Самолетен билет към 30 ноември 2018 – около 100 лева.

Намерете своите подходящи Намерете своите подходящи 
бизнес партньори сега!бизнес партньори сега!
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ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК ОСНОВЕН ДОСТАВЧИК 
НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ 
В БЪЛГАРИЯВ БЪЛГАРИЯ

ДОМ НА КАМИОНА ДОМ НА КАМИОНА ––  

Kазвам се Иван Христов, 
собственик и управител 
на Дом на камиона за 

България. Вече 25 години сме на 
пазара. Започнахме през далеч-
ната 1993-94 година с резервни 
части първоначално  за Из-
точните товарни автомоби-
ли. Понеже сте от списание 
„Автобуси и микробуси“ искам 
да кажа, че сме едни от основ-
ните играчи  и специалисти на 

пазара за резервни части в 
България. Важна роля за това 
изигра, че централен магазин 
и основен склад са във Варна, а 
имаме пред вид, че Варна и 
Бургас са особено силни в ав-
тобусния транспорт, заради 
това, че лятно време  има ту-
ристи, трансфери от лети-
ща, екскурзии в България. Всич-
ко това ни накара да бъдем 
едни от основните играчи в 
продажбата на резервни час-

ти за автобуси. 
Въпрос: Какви марки вна-

сяте? Представители ли 
сте на определени марки? 
От къде внасяте?

Предлагаме за всички марки 
товарни автомобили, ремар-
кета   и автобуси, които се 
движат на територията на 
нашата страна. Дистрибути-
раме над 40-50 марки, светов-
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     WABCO
Компютърна диагностика и параметриране на
автобуси, товарни автомобили и ремаркета

 SAF- HOLLAND  
Оторизиран търговски и сервизен партньор

    VDL BUS&COACH
Гаранционен и извънгаранционен сервиз, 
продажба на оригинални резервни части

 WEBASTO
Оторизиран сервиз, профилактика и ремонт

  

но известни, на някои от тях 
сме оторизирани и сервизни 
партньори. 

Въпрос: От къде внасяте 
предимно?

Внасяме от Европа и от 
Турция, Норвегия. Имаме дос-
та богат опит. Смея да твър-
дя, че се държим добре на паза-
ра. 

Въпрос: А сервиз имате 
ли?

Имаме три сервиза. Основ-

ният ни е във Варна, в Плевен 
отворихме миналата година 
сервиз. Сервизите са по евро-
пейски норми и изисквания. 
През следващата година про-
ектираме да изградим сервиз и 
в София.

Въпрос: т.е място сте за-
ели.. ?!

Имаме място, 
Въпрос: Къде ще бъде?
На Околовръстно шосе, 

между Казичене и Враждебна. 

Въпрос: Имате ли пробле-
ми с намирането на монтьо-
ри?

Това е основен проблем и за 
в бъдеще ще става все по-го-
лям проблем, ще се задълбоча-
ва. И не само с монтьорите, а 
и с всички качествени служи-
тели във всички сфери в стра-
ната. 

Въпрос: Как виждате да 
се разреши този въпрос? Как 
намирате вие кадри?

Много трудно. За сега успя-
ваме да ги задържим с добри 
условия на труд. Примерно на 
нашите монтьори им даваме 
облекла два пъти годишно, 
обувки и професионално обо-
рудване  и хубави отоплени 
сервизи за работа  през зима-
та. 

Въпрос: Колко монтьора 
имате?

Общо в цялата мрежа са 18-
20 човека. 

Въпрос: Кои са най-голе-
мите ви клиенти във вашия 
район? Кои фирми?

Нека не споменавам имена, 
защото все ще забравя да спо-
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мена някого и не искам да изпа-
дам в беля. 

Въпрос: т.е това са туро-
ператорски фирми, транс-
портни фирми, вие набляга-
те на сервизите или и две-
те. 

Въпрос: Дистрибутирате 
и в сервизи и в транспортни 
фирми?

Точно така. Транспортни 
фирми основно. 

Въпрос: Някакви обучения 
правите ли на персонала?

Обучаваме персонала всяка 
година. Ние сме четвърти зла-
тен сервиз на WABCO за Бълга-
рия. Те имат един двугодишен 
курс на обучение, който е за-
дължителен, от всеки сервиз 
по двама монтьори трябва да 
преминат това обучение. 

Въпрос: Колко е дълъг 
този курс?

Той е четири пъти по 3-4 
дни. И това се налага като 
тенденция в Norbreeze, къде-
то имаме обучение. Всички 
марки, които представляваме, 
пращаме там наши монтьори 
на обучение. Пратихме хора на 
обучение в Полша. Полагаме 
големи усилия да обучим ка-
чествен персонал, за да бъдат 
квалифицирани и се стремим 
да работим по европейски 
норми и изисквания на съот-
ветния производител, които 
представляваме. 

Въпрос: Виждам, че имате 
и ISO?

Да. Имаме ISO и всяка годи-
на успешно го защитаваме. 

Реплика: През 2019 година 
вие започвате да изграждане 
нов сервиз в София. Т. е вие 
се разширявате и как вижда-
те нещата за в бъдеще в 
България?

Ние и сега имаме сервиз в 
София, който е действащ, но 
там сме в помещение под 
наем, малко е и не отговаря на 
нашите изисквания. 

Въпрос: През 2018г. в кол-
ко изложения участвахте?

Това ни е първото изложе-
ние през 2018г.. Първите дни 
бяха стряскащи, нямаше мно-
го посетители, но мога да 
кажа, че сме доволни. Участва-
ли сме още от 2000-та година 
като се започне, имали сме ня-
колко изложения на Пловдив-
ския панаир. Мисля си, че ако 
това изложение се съчетае с 

представителите  на отори-
зираните в товарни автомо-
били и ремаркета, които се 
предлагат, посетителите ще 
бъдат в пъти повече, откол-
кото сега. Надявам се догоди-
на или след 2 години, както е 
2020 година, колегите да бъдем 
повече за да привлечем и пове-
че посетители. 
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През 2018 година, Bridgestone, 
най-големият производител за 
гуми и каучукови изделия в света, 
бе избран да предостави над 120 
нови гуми като оригинално обо-
рудване в EMEA. Това представля-
ва увеличение от повече от 30%. 
Компанията осигурява над 40 раз-
лични модела гуми за 15 различни 
производителя на автомобили.

Bridgestone води индустрията 
към инвестиции в научноизследо-
вателската и развойна дейност. 

Производителите на оригинално 
оборудване (OEM) очевидно оценя-
ват това.  Качеството и иноваци-
ите на гамата от висококачест-
вени гуми на Bridgestone са подчер-
тани от производителите на ав-
томобили, които се ангажират да 
ги използват като оригинално 
оборудване, включително марки 
като Toyota, Mercedes и Porsche.

В същото време Bridgestone 
продължава да служи като основен 
доставчик на Audi, SEAT, Skoda и 

BridgestoneBridgestone постигна  постигна 
най-добри резултати най-добри резултати 
през 2018г.през 2018г.

като производител на като производител на 
гуми с оригинално оборудванегуми с оригинално оборудване

остава стратегически партньор 
на Volkswagen Group. При Audi обе-
мът на оборудването дори се е уд-
воил през последните пет години. 
Освен това, Bridgestone заема сил-
на позиция с BMW. Това се 
потвърждава най-добре чрез бога-
тия избор на гуми от Bridgestone 
като оригинално оборудване за 
BMW Серия 3, BMW Серия 7, BMW 
X5 / X7 и BMW Z4.

Производителите на автомо-
били избраха гуми на Bridgestone 
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като оригинално оборудване за го-
лямо разнообразие от модели. Те 
включват електрически / хибрид-
ни автомобили като BMW i3s, 
Toyota Corolla, новият Audi Q3, 
универсалният Audi A6 Allroad, 
Opel Insignia, иновативната серия 
BMW 8, както и луксозните 
Porsche Cayenne, спортните авто-
мобили Ferrari Portofino и Renault 
Megane RS и R.S. Trophy. Повече от 
85% от оборудването е за гуми с 
диаметър 17" или повече.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСИЛИЯ

Bridgestone полага допълнител-
ни усилия когато става дума за 
разработване и проектиране на 
гуми. Компанията работи в син-
хрон с производителите, задово-
лявайки техните искания с въоб-
ражение и творчество. Гумите са 
проектирани според специфични-
те модели на автомобилите, за да 
осигурят максимално изпълнение. 
Това позволява на Bridgestone да 
реагира на всякакви предизвика-
телства - вариращи от съпроти-
вление при търкаляне и консума-
ция на гориво, до намаляване на 
шума, комфорт на шофьора и на-
чин на шофиране - и да включи 

подходящо насочени технологии в 
гумите, за да постигне специфич-
но подобрение.

РЕВОЛЮЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

Bridgestone винаги налага по-ви-
соки стандарти в областта на 
технологиите с решения като 
B-Silent, ologic и подобрената тех-
нология Run-Flat. Всеки отделен 
компонент на гумите на 
Bridgestone е конструиран така, че 
да отговаря на изискването на 
OEM. Най-новите технологии за 
проектиране на гуми, като изно-
соустойчива смес с  Nano Pro тех-
нология, високо разпространени 
смеси със силициев двуокис и нови 
модели на шарката на протекто-
ра, форми на кухини и оптимизи-
рана дълбочина на повърхността, 
както и иновативни процеси на 
смесване, позволяват на 
Bridgestone да намери най-добрия 
баланс между характеристиките 
на гумите и настройката на ав-
томобила.

ПАРТНЬОРСТВА ЗА В БЪДЕЩЕ

Според Марк Тежедор, вицепре-
зидент „Оригиналното оборудва-
не“, Bridgestone EMEA, персонали-

зираният подход позволява на 
Bridgestone да оптимизира уникал-
ния характер на всяко превозно 
средство. "В индустрия, която 
претърпява бърза трансформа-
ция, където превозните средства 
стават все по-свързани, автоном-
ни, споделени и електрически - 
Bridgestone предлага нови решения 
и технологии, отговарящи на 
най-трудните предизвикател-
ства на производителите на ав-
томобили. Гумите, които разра-
ботваме днес, са насочени към по-
срещане на нуждите през следва-
щите две до пет години и далеч 
след това."

Партньорствата и съвмест-
ната работа доведоха до много 
повече от индивидуални дизайни. 
"Това ни позволи да направим крач-
ка в нова посока, която води реши-
телно в бъдещето", споделя Теже-
дор. "Ние създаваме нови гуми, как-
то и решения и услуги за мобил-
ност, които са по-ефективни и 
по-добре адаптирани към автомо-
билите и новите автомобилни 
разработки. Правейки това, ние 
помагаме на шофьорите да про-
дължат шофирането, независимо 
от трудностите.
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Volvo Trucks Volvo Trucks 
с нови решенияс нови решения

Volvo Trucks въвежда подобре-
ния в D11 и D13 двигателите на 
влекачите Volvo FH, FM и FMX. 
Така шведският производител 
не само покрива новите изиск-
вания на Eвро 6, версия D, но и 
намалява разхода на гориво.

“Търсим всякакви възможнос-
ти, за да намалим консумация-
та на нашите камиони, защото 

за по-нисък разходза по-нисък разход
знаем, че в момента около една 
трета от разходите на превоз-
вачите са именно за гориво.”, 
обяснява Клас Нилсон, Прези-
дент на Volvo Trucks. “Днес до-
казваме, че с комбинация от 
мал-ки подобрения можем да по-
стигнем съществена оптими-
зация. И то без компромис в ра-
бота-та и продуктивността 

на камионите.”
Евро 6, версия D въвежда още 

по-строги изисквания за превоз-
ните средства, които трябва 
да отговарят на стандартите 
за емисии при нормални експло-
атационни условия. Volvo Trucks 
ги посреща с нов софтуер за 
двигателя и въвеждане на подо-
брено покритие в систе-мата 
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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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за отработените газове.
Модернизираният дизелов 

двигател D13 използва и нов 
тип VDS-5 с ниско вискозно мас-
ло и нови бутални пръстени, 
които намаляват вътрешното 
триене и съответно консума-
цията на гориво. Двигателят с 
мощност 500 к.с. постига допъл-
нителна икономия, като запаз-
ва висо-ката степен на компре-
сия, както при модификациите 
с 460 и 420 к.с.

Интелигентният софтуер 
I-See, който използва топограф-
ски данни за маршрута, за да 
подпомогне избора на оптимал-
на скорост, ускорение и спира-
не, също има подобрения. Той е 
проектиран да използва мощ-
ността на камиона по най-до-
брия начин, като вече има усъ-
вършенствана стратегия за из-
бор на предавки и движение по 
инерция, което позволява и 
по-ефективно използване на 
функцията I-Roll.



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.

  VDL Futura.
  VDL Futura       
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   vdlbuscoach.com

PROFITABILITY HAS 
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.
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www.avtobusi.comwww.avtobusi.com

Първо

национално

издание за автобуси

ПРОБЛЕМИТЕ НА АВТОБУСНИЯ БРАНШ - ПРОТЕСТИ ИЛИ РЕШЕНИЯ?
  ПРОБЛЕМЪТ С НЕДОСТИГА НА ШОФЬОРИ
           СВЕТОВНО АВТОМОБИЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ В ЖЕНЕВА






1 Отоплителни и вентилационни Отоплителни и вентилационни 
системи за автобусисистеми за автобуси
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