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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В  ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
 СЪВРЕМЕННИ ОКСИ-ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТВАНИ ОТ NEW ENERGY CORP
           ДОКОЛКО МОЖЕМ ДА ИМАМЕ ДОВЕРИЕ В АВТОСЕРВИЗА?






2

 

 
  
 
 
 
Как го правим?
 
  Нагряване на нагарите във филтъра 
    до тяхно възпламеняване чрез Оксиводороден газ!

  Екологично 

  Без да се нарушава цялостта на керамиката!

  В рамките на деня!

  Гарантиран положителен ефект!

Цена: 420 лева без ДДС* 
                *(цената е за един брой филтър)

Ню Енерджи Корп. ООД
София, ул. Нешо Бончев 26
тел.: 0893461647

преди

след

преди

след

 

 

 

 

Имате проблем с 
Вашия Катализатор/DPF/FAP?
В рамките на деня ние ще го
ПОЧИСТИМ  ПОЧИСТИМ  РЕЦИКЛИРАМЕ!РЕЦИКЛИРАМЕ!
100% възстановяване на функциалността
на Вашия филтър!

(без използването на химически препарати)



â

www.sta rbucks .b g 

STARBUCKS® THE MALL 

STARBUCKS® SOFIA RING MALL  

STARBUCKS® PARADISE CENTER 

STARBUCKS® BULGARIA MALL 

STARBUCKS® SERDIKA CENTER 

 

STARBUCKS® GALLERIA MALL  

STARBUCKS® MALL PLOVDIV 

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA 

 

  Starbucks Bulgaria  



За повече информация тел.: 0878 575 200За повече информация тел.: 0878 575 200

Регистрация 
в Австрия

Цена: 
9000 евро

СЕТРА 
315 HD315 HD
Година Година 
производство производство 
19921992
Евро 1, Евро 1, 
ръчни скорости ръчни скорости 
4 + 44 + 4
51 местен51 местен

Продава се автобусПродава се автобус
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ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM

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

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
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Ðå äàê öè ÿ òà íå íî ñè îò ãî âîð íîñò çà 
ñú äúð æà íè å òî íà ïóá ëè êó âà íè òå ðåê-
ëàì íè ìà òå ðè à ëè. Îò ãî âîð íîñò çà äîñ-
òî âåð íîñò òà íà ïóá ëè êó âà íè òå òåêñòî-
âå íî ñè àâ òî ðúò. Àâ òîð ñ êè ìà òå ðè à ëè 
íå ñå ðå öåí çè ðàò è íå ñå âðú ùàò. Ïðå-
ïå ÷àò âà íå òî íà òåê ñ òî âå îò ñïè ñà íèå 
“Автобуси&микробуси” ñòàâà ñàìî ñúñ 
ñúãëàñèåòî íà èçäàòåëÿ.
 “Автобуси&микробуси” å òúð ãîâ ñ êà 
ìàð êà, çà ùè òå íà â ïà òåí ò íî òî âå äîì ñ-
ò âî.
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Setra 415 GT-HD

Setra 515 HD

MB Tourismo 15 RHD

MB Tourismo 17 RHD

MAN Lions Coach

MB Travego 15 RHD

MB Tourino

MB Travego 15 RHD

Volvo 9700 (2 )

Setra 431DT

ПРОДАДЕНО
ПРОДАДЕНО
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Какво ново у нас

На пищна церемония в София 
"Прес Авто Клуб България", 
обединяващ водещите ав-

томобилни журналисти у нас, за 
22-ри пореден път връчи награди-
те за "Автомобил на годината". 

В най-престижната надпревара 
се раздават титли в общо 6 катего-
рии - лек автомобил, кросоувър, мно-
гофункционална машина, градска, 
премиум и еко кола. А един от шам-
пионите в отделните категории, 
след допълнително гласуване, си 
тръгва с титлата "Кола на година-
та" или нещо като "шампион на 
шампионите”.

Големият победител тази годи-
на е Peugeot 508. Флагманът на френс-
ката марка спечели приза за лек ав-
томобил с огромно мнозинство, с 
каквото взе и голямата награда за 
"Кола на колите". При леките коли, 
508 надви Ford Focus, BMW 8, Audi A6 
и Kia Ceed.

Peugeot триумфира и в класа на 
мултифункционалните возила с мо-
дела си Rifter. Френската "баничарка" 

Автобуси&микробуси бр. 2 (144), февруари, 2019

Автомобил на годината Автомобил на годината 
в България 2019: в България 2019: 

големите големите 
победителипобедители
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пребори "братовчедите" Citroen 
Berlingo и Opel Combo, както и пика-
пите Mercedes X-Class и SsangYong 
Musso.

В категорията с най-много пре-
тенденти - тази на кросоувър и SUV 
моделите, в една изключително ос-
порвана надпревара, BMW X5 грабна 
приза за 2019 година, побеждавайки 
Volkswagen Touareg , Honda CR-V, 
Citroen C5 Aircross и Suzuki Jimny. Ба-

варците триумфираха и в категори-
ята "Премиум автомобил на Бълга-
рия", където новото BMW 8 надделя 
над Audi Q8, Volkswagen Toaureg, 
Volvo V60 и роднината BMW X5.

Кросоувър бе и победителят в 
категория "Градски автомобил на 
България". Шведското бижу Volvo 
XC40 преодоля конкуренцията на 
BMW X2, Mahindra KUV100 и елек-
трическите Hyundai Kona EV и 

Nissan Leaf. Leaf от своя страна се 
окичи с приза "Еко автомобил", след 
като събра повече гласове от Kona 
EV, Mitsubishi Outlander PHEV и хи-
бридния Lexus LS.

"Автомобил на годината" 2019 се 
проведе със съдействието на OMV 
България и горивата Maxx Motion, 
Лаззурит 94 - вносител на боите 
Glasurit, Филип Морис, Esterhasi 
Events, Tullamore Dew и Laroche.
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Какво ново у нас

Първите служители на 
VOSS Automotive България 

Първите служители на VOSS Automotive Бълга-
рия вече са на 3-месечно обучение в Полша, къ-
дето ще следват необходимите стандарти на 

компанията. Заводът на немския лидер в автомобил-
ната промишленост в Баховица ще бъде открит 
тази година, когато стартират производствените 

процеси. 

До края на май ще бъдат наети 150 служители, а пла-
новете са до края на тази година да бъдат 500.

 Служители ще се търсят от регионите на Ловеч, 
Плевен, Севлиево и Троян, тъй като ще бъде осигурен 
безплатен транспорт. 



Какво ново у нас
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Обиколка на София

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

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

със City със City SightseeingSightseeing
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До два месеца ще бъдат 
готови промените в на-
редбата и изготвянето 

на методика за разпределение-
то на субсидиите и компенса-
циите за автобусните превозва-
чи. 

Това стана ясно след среща на 
министъра на транспорта ин-
формационните технологии и съ-
общенията Росен Желязков, ми-
нистъра на финансите Владислав 
Горанов и автобусните превозва-
чи. Предвиждат се промени и в За-
кона за автомобилните превози, 
които се очаква да бъдат внесени 
до месец юни.

С готвените нормативни про-
мени ще търсим по-справедливо 
разпределение на субсидиите и 
компенсациите, така че да по-
стигнем максимална финансова 
ефективност, заяви министър 
Росен Желязков. Той допълни, че 
от голямо значение е да бъдат 
прецизирани техническите из-
исквания към превозните сред-

ства, с които се извършват тези 
превози. Министърът съобщи, че  
е провел среща и с представители 
на Националното сдружението на 
общините, на която са разисква-
ни тези теми.

По темата за нерегламенти-
раните превози са ангажирани 
всички компетентни институ-
ции и ще се създадат конкретни 
механизми за контрол и санкции 
за справяне с тази незаконна дей-
ност, коментираха двамата ми-
нистри.

Министър Владислав Горанов 
увери представителите на пре-
возвачите, че ще бъдат внесени 
промени в Закона за данъка върху 
добавена стойност.

Участниците в срещата се до-
говориха да бъде създадена работ-
на група, в която ще участват 
всички заинтересовани страни. 
Тя трябва да уточни механизма за 
контрол върху превозите, разгле-
да възлагането на услугата, как-
то и да направи оптимизация на 
транспортните схеми.

До два месеца ще бъдат готови промените До два месеца ще бъдат готови промените 
в наредбата и методиката за субсидиите в наредбата и методиката за субсидиите 
на автобусните превозвачина автобусните превозвачи
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Какво ново у нас

27бр. 10 (122), ноември-декември, 2016 Автобуси&микробуси 

   



10 Автобуси&микробуси бр. 2 (144), февруари, 2019

Какво ново в чужбина

VOLVO

Новата гама туристически 
автобуси Volvo 9000 спечели 
престижната награда Ав-

тобус на годината 2019 в Испа-
ния.

Испанското туристическо 
списание Revista Viajeros награди 
новия лайнер от гамата Volvo 
9000 с престижното отличие Ав-
тобус на годината 2019 в Испа-
ния.

Новата гама на шведския про-
изводител бе отличена за ком-
форта, безопасността, лекота-
та при управление и мощността 
на задвижващата система. 

Престижното отличие е 
част от националните награди 
за най-добрите търговски пре-
возни средства на испанския па-
зар. Те се определят от жури, със-
тавено от работещи в сферата 
на транспорта и индустрията 
мениджъри и управители, експер-
ти, оператори, асоциации, орга-
ни, производители и туристиче-
ски агенти. Наградите са 
най-престижните в транспорт-

ния сектор и журито се състои 
от експерти, оператори, асоциа-
ции, органи, производители и аг-
енти.

„Много се гордеем с тази на-
града. Винаги е чест да получиш 
отличие от такъв ранг  и за нас 
тя е признание за усилията на це-
лия екип, ангажиран с дизайна и 
превръщането на Volvo 9000 от 
скица в този прекрасен туристи-
чески автобус“, каза Хайме Верду, 
търговски директор на Volvo 
Buses в Испания.

Новата платформа за авто-
буси на премиум класа на Volvo е 
най-голямата инвестиция на 
компанията в този сегмент за 
повече от 20 години.

Новата гама се основава на 
цялостна концепция за туристи-
чески операции и включва множе-
ство предимства, вариращи от 
структурата и свойствата на 
шофиране, новите характерис-
тики за безопасност до изключи-
телния първокласен дизайн.

Световният дебют на гама-
та Volvo 9000 бе през 2018 година. 

Първите автобуси от нея ще за-
почнат да се движат по испан-
ските пътища през следващите 
няколко месеца.

Volvo Buses е един от най-голе-
мите производители на автобу-
си и автобусни шасита в света. 
Продуктовата програма на Volvo 
Buses включва градски автобуси, 
междуградски автобуси и турис-
тически автобуси, както и услу-
ги в областта на финансирането, 
обслужването, диагностиката на 
превозните средства и информа-
ционните системи за трафик. 
Volvo Bus има около 8 000 служи-
тели по целия свят, с производ-
ствени дейности в Европа, Се-
верна и Южна Америка, Азия и 
Африка. Централният офис е в 
Швеция, Гьотеборг, където са 
концентрирани планирането и 
разработването на продуктите. 
Volvo Buses има и широка дистри-
буторска мрежа за следпродаж-
бени услуги с обслужване и дист-
рибуция на резервни части на 1 
200 цеха, разположени в над 80 
страни.

ния сектор и журито се състои Първите автобуси от нея ще за-

E АВТОБУС НАE АВТОБУС НА
ГОДИНАТА 2019 В ИСПАНИЯГОДИНАТА 2019 В ИСПАНИЯ
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BYD обяви гордо произ-
водството на своя 

50-хиляден чист електрически ав-
тобус, девет години от началото 
на производството. Основната 
стъпка става след оттеглянето 
на 12-метровия изцяло електри-
чески автобус K9UB за Испания от 
тестовата база на Hangd на BYD.

BYD електрическите автобуси 
се движат  в 300 града по целия 
свят. 50-хилядният чист електри-
чески автобус K9UB, който се из-
нася в Испания, се отличава с изця-
ло нов стил, с капацитет от 80 
пътници. Този автобус ще бъде уп-
равляван от местния оператор 
Tubasa в Бадахос, град в югозападна 
Испания. Автобусът ще бъде пре-
даден тази пролет.

BYD влезе в испанския електри-
чески автобусен сектор през 2017 

BYD произвежда 50 000 BYD произвежда 50 000 
електрически автобуса електрически автобуса 

само за 9 годинисамо за 9 години
г. и понастоящем има поръчки от 
различни градове като Валенсия, 
Сен Кугат, Барселона и Бадахос. 

“Нашият опит показва ясно 
признаване на пазара и доверие в 
продуктите на BYD,” каза Уан Чу-
анфу, президент и председател на 
BYD Company Limited. Според него 
BYD е определил „златен стан-
дарт“ за чисто електрическия ав-
тобусен пазар. "Това е показателно 
не само за китайската промишле-
ност за електрически превозни 
средства - но и за света".

Първият K9 чист електри-
чески автобус е произведен в Чан-
ша през 2010 година. През 2010 г. 
BYD предложи своята стратегия 
за „Електрификация на обществе-
ния транспорт”. Шенженското 
домакинство на 26-тата Лятна 
Универсиада през 2011 г. стана 
повратна точка, тъй като 200 

BYD K9 чисти електрически авто-
буси влязоха в експлоатация в гра-
да.

Това събитие показа, че BYD 
стана първата компания в света, 
която пуска на пазара нови енер-
гийни автобуси. Днес, чисто елек-
трическите автобуси на BYD не 
само са станали обичайно място в 
големите китайски градове като 
Пекин, Гуанджоу, Шенжен, Тян-
жин, Хангжу, Нанкин, Чанша и 
Сиан, но също така се разпростра-
няват и в други средни до малки 
градове в страната. Освен това, 
BYD постепенно нараства своята 
международна клиентска база за 
чисти електрически автобуси, 
откакто първата партида от 35 
електрически автобуса е била из-
несена за летище Schiphol в Ам-
стердам през 2013 г.
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Solaris Bus & Coach S.A. ще 
достави 3 електрически 
автобуса до полския град 

Wloclawek. Solaris получи също  
поръчка за 25 градски автобуса с 
нисък под от Przedsiebiorstwo 
Komunikacji Miejskiej (PKM), мес-
тен транспортен оператор в 
Катовице. Поръчката в Катови-
це е на стойност 22,85 милиона 
PLN (5,14 милиона евро), а трите 
електрически автобуса за 
Wloclawek представляват стой-
ност от близо 8,5 милиона PLN 
(1,98 милиона евро).

С тази поръчка Wloclawek се 
присъединява към полските об-
щини, които превръщат об-
ществения транспорт в 
автопарк с нулеви емисии. И две-
те поръчки ще бъдат предста-
вени в края на тази година. Елек-
трическите автобуси на Solaris 
Urbino 12, поръчани от кмет-
ството на Wloclawek, ще бъдат 
първите обществени транс-

портни средства с електриче-
ско задвижвание в този град. 

Solaris High Energy батерии с 
капацитет от 200 kWh и ос с ин-
тегрирани електродвигатели 
от 2x125 kW съставляват зад-
вижването.

Solaris ще достави и четири 
самостоятелни станции за за-
реждане на автобусни депа. Ав-
тобусите ще бъдат адаптирани 
за зареждане на акумулаторната 
батерия. Urbino ще бъдат напъл-
но климатизирани и оборудвани 
с хибридна отоплителна систе-
ма, включваща термично пред-
варително кондициониране, за 
да се намали потреблението на 
енергия в предизвикателния ес-
енно-зимен сезон. Това позволява 
на автобуса да покрива по-голя-
мо разстояние при една сесия на 
зареждане. Трите Urbino 12 елек-
трически автобуса ще се поя-
вят по улиците на Wloclawek 
през октомври 2019 година.

В Катовице транспортният 

в к

Нови поръчки за Нови поръчки за 
Соларис в ПолшаСоларис в Полша

оператор Przedsiebiorstwo 
Komunikacji Miejskiej (PKM) очак-
ва първите си автобуси през де-
кември 2019 г. Това е Solaris 
Urbino 12, задвижван от 220 kW 
Euro 6 двигател. Те ще бъдат до-
пълнително оборудвани с така 
наречената „система за студен 
старт“, която улеснява запалва-
нето при температури до -32 
градуса по Целзий. Климатиза-
ция, система за видео наблюде-
ние с външни и вътрешни каме-
ри и рекордер, както и обширна 
информационна система за път-
ници, адаптирана към нуждите 
на хората с увредено зрение, 
напр. бутоните на Брайл ще бъ-
дат достъпни. Ще има и безпла-
тен Wi-Fi интернет и USB пор-
тове. По желание на клиента се 
монтира кабина за водача от за-
творен тип от съображения за 
сигурност. Друга функция за без-
опасност е пожарогасителната 
система, оборудвана с допълни-
телен сензор в двигателното 
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отделение.

Спечелвайки  търга за 18-мет-
рови автобуси, иницииран от 
Сибиу - Община в  Румъния, 

Карсан организира церемония за дос-
тавка на 17 автобуса Menarinibus 
Citymood. 

Астрид Фодор -  кмет на Сибиу, 
Дан Капрару-  генерален координа-
тор на Турсиб, Музафер Апрасиуглу- 
заместник генерален директор по 
търговски въпроси и Emre Hur, упра-
вител на Karsan Exports Area, при-
състваха на церемонията в Румъния.

 Muzaffer Arpacioglu, заместник 
генерален директор по Търговските 
въпроси казва: „Ние доставихме ав-
тобусите за кратко време след като 
спечелихме  търга за автобуси, ини-
цииран от Община Сибиу. Ние сме 
щастливи  да видим 17 от 18-метро-
вите съчленени съвременни автобу-
си произведени от Карсан по улици-
те на историческия град Сибиу.“

Производителят Karsan продъл-
жава да произвежда автобусите 
Menarinibus в Бурса по лиценз.

отделение.

KARSAN по пътищата KARSAN по пътищата 
на Румънияна Румъния
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Организацията, Terrapinn 
Holdings Limited, с  подкре-
пата на асоциацията на 

испанските железници, създава 
наситен дневен ред на прегово-
ри и кръгли маси, в които ще бъ-
дат разгледани последните тен-
денции в железопътния транс-
порт и основните предизвика-
телства на бъдещето в рамки-
те на два дни.

Дигитализацията или мобил-
ността като услуга са само две 
от темите, които ще бъдат об-

хванати от 300 планирани сре-
щи. Повече от 3000 участници 
от 80 страни и 150 изложители 
ще направят Билбао световния 
център в сектора. 

За втора поредна година Бил-
бао ще бъде мястото на между-
народния конгрес на тема "Желе-
зопътна връзка!" от 6 до 7 март 
2019 г.

Това е една от най-подходя-
щите професионални платфор-
ми в подземния, и железопътния 
транспорт, където ще се събе-
рат експерти от цял свят. В 

това издание, което ще се про-
веде отново в БЕК (изложбен 
център в Билбао), се очаква той 
да надмине показателите за ми-
налата година. Смята се, че ще 
има 3 000 участници от 80 стра-
ни, 300 лектори и 150 изложите-
ли.

По думите на Шон Уилис, уп-
равител на Terrapinn, "тазгодиш-
ното издание надминава  всички-
те ни очаквания по отношение 
на посещаемостта и участието 
на индустрията. За следващата, 
целта ни  е да я увеличим във 

Билбао -

в 300 в к

домакин на международния домакин на международния 
железопътен конгрес Rail Liveжелезопътен конгрес Rail Live
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всички аспекти".
В момента организацията ра-

боти в тандем с Mafex, по из-
готвянето на цялостна програ-
ма, за да представи  в продълже-
ние на два дни последните тен-
денции в железопътния транс-
порт. Сред тях са предизвика-
телствата пред дигиталната 
трансформация, новите начини 
на пътуване и бъдещите нужди 
на потребителите.

Pedro Fortea, управляващ ди-
ректор на Mafex, подчертава 
"ангажираността" на испанска-
та железопътна индустрия с ин-
тернационализацията като на-
чин за "подобряване на конкурен-
цията" "и подчертава, че това 
събитие се връща, за да го по-
стави" в секторна демонстра-
ция от голямо значение  в рамки-
те на важния полюс на промиш-
леността, който Баската стра-
на представлява.

Основните международни 
оратори вече са потвърдили 
участието си,  включително ръ-
ководители от Корейската же-
лезопътна корпорация (Корея), 
Калифорнийската високоско-
ростна железопътна админи-
страция и РТА Чикаго (САЩ); 
SNCF и RATP Group (Франция); 
SBB (Швейцария), индийските 
железници (Индия), както и NS 
Reizigers (Холандия) и Rail Baltica 

(Латвия), както и участието на 
ETS, Euskotren, Adif и Renfe в гра-
фика на конгреса.

Под банера: "Технологии, ино-
вации и стратегия за цялата 
железопътна верига за достав-
ки", конгресът и кръглите  маси 
на Rail Live! 2019 г. ще се превър-
нат  в опорна точка на междуна-
родния дебат за многобройните 
постижения и въздействието 
им спрямо   връзката между гра-
довете на 21-ви век.

Форум, в който ще бъдат из-
вестни гледните точки на на-
ционалните и международните 
железопътни мениджъри и опе-
ратори, както и ролята на ин-
дустрията и как R&D допринася 
за модела на мобилност в градо-
вете и техните околности.

Основните теми, на които 
ще се фокусира това издание, са 
метрополните и леките железо-
пътни мрежи, интелигентните 
инфраструктури, цифровата 
революция, , телекомуникации-
те и контрола и новата концеп-
ция за станции.

Тези панели включват и други 
ключови аспекти, като напри-
мер MaaS (мобилност като услу-
га), модели на финансиране или 
напредък в процесите на издава-
не на билети. Предвид гореизло-
женото представянето на „ме-
гапроектите“, които понастоя-

щем се извършват по целия 
свят, не могат  да бъдат прене-
брегнати.

Успоредно с това, в изложбе-
ната зона изложителите ще 
представят най-новите разра-
ботки, които са включени в па-
зара, за да отговорят на тези 
нови технологични изисквания.

В събитието ще присъстват 
и  основните компании в секто-
ра като Grupo CAF, ArcelorMittal, 
Teltronic, Ingeteam, Amurrio, 
Danobat, Idom, Jez, Nem Solutions 
и Stadler Rail Valencia. Очаква се 
участието на повече от 150 
компании, както и на стартира-
щи фирми представящи  послед-
ните си иновации, които ще ре-
волюционизират сектора в  бъ-
деще.

Rail Live! Се реализира с под-
крепата  на  Mafex, испанската 
железопътна асоциация, участва 
в организацията на събитието, 
наред с това на баското прави-
телство.

Групата SPRI, ETS, Euskotren 
и Metro Bilbao си сътрудничат в 
развитието на събитието. Кон-
гресът също има подкрепата на 
Adif и Renfe.

Повече подробности за изло-
жението и конгреса, ораторите 
и фирмите, които участват, 
можете да намерите на следния 
уебсайт: https://www.terrapinn.
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1.В Чл. 2, ал.5, т. 2 думата 
„републиканската”, се заменя 
с „националната” транс-
портна схема.

2.Чл.6, ал.1, след текста 
:Обществен превоз на път-
ници и товари се извършва 
от превозвач, се добавя „ ре-
гистриран по Закона за ДДС”.

МОТИВИ:  Обществени-
ят превоз на пътници и то-
вари е дейност, която изис-
ква ангажираност и държав-
на политика от страна на 
компетентните органи. Как-
то, за да се извършва продаж-
ба на тютюневи изделия се 
изисква регистрация по 
ЗДДС, така e напълно логич-
но същата да се изисква  и за 
обществен превоз на пътни-
ци. Още повече, че само раз-

ходите за възнаграждения, 
осигуровки и данъци за нор-
мативно- изискуемият ми-
нимум ангажиран персонал в 
дружествата извършващи 
тази дейност е близък до гра-
ницата за регистрация по 
ЗДДС, а като добавим разхо-
дите за застраховки, наеми 
на гараж, сервизни помеще-
ния, автомивки, ГТП, винет-
ни такси, консумативи, дър-
жавни такси и разрешител-
ни, автогарови услуги и пар-
кинги, резервни части и го-
рива е практически невъз-
можно дружество извършва-
ща тази дейност да не над-
хвърли този праг.

3. В Чл.7б, ал. 2 и ал.3 
предлагаме следните тек-
стове:

(2), (Нова - ДВ, бр. 80 от 
2018 г. (*) Моторните превоз-
ни средства от категории 
М2 и М3, за управлението на 
които се изисква свидетел-
ство за управление от кате-
гории D1, D1E, D или DE, се 
оборудват  с обезопасителни 
колани за водача и пътници-
те.

(3) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2018 
г., в сила от 29.06.2019 г.) Изис-
кването за обезопасителни 
колани по ал. 2 не се прилага 
за моторни превозни сред-
ства от категории М2 и М3, 
клас А, клас I и клас II, които 
са оборудвани за превоз на се-
дящи и правостоящи пътни-
ци и за моторни превозни 
средства от клас II, клас III и 
клас В, оборудвани за превоз 
на седящи пътници,  с които 

Предложение за промениПредложение за промени  
в Закона за автомобилните в Закона за автомобилните 
превози:превози:
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се извършва  специализиран 
превоз и превоз на пътници 
по редовни автобусни линии 
от общинските, областните 
и републиканската транс-
портни схеми, когато прево-
за е с еднопосочна дължина на 
маршрута до 30км.

 МОТИВИ: Съгласно раз-
поредбите на ДИРЕКТИВА 
97/27/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 
от 22 юли 1997 година относ-
но масите и размерите на 
някои категории моторни 
превозни средства и техни-
те ремаркета и за изменение 
на Директива 70/156/ЕИО, 
Приложение 1, т.2, автобуси-
те от категория М 2 и М 3 са 
със следните класове: 

2.1.2.1.3.1.1. „Клас I“: пре-
возни средства, конструира-
ни с място за правостоящи 
пътници, позволяващи дви-
жение на пътниците.

2.1.2.1.3.1.2. „Клас II“: пре-
возни средства, конструира-
ни основно за превоз на седя-
щи пътници и проектирани с 
пътека между седалките за 
превоз на правостоящи път-

ници и, ако е предвидено, мяс-
то, което не превишава прос-
транството, предвидено за 
две двойни седалки.

2.1.2.1.3.1.3. „Клас III“: пре-
возни средства, конструира-
ни изключително за превоз 
на седящи пътници.

2.1.2.1.3.2. За превозни 
средства с капацитет, кой-
то не надвишава 22 пътници 
без водача:

2.1.2.1.3.2.1. „Клас А“: пре-
возни средства, проектира-
ни за превоз на правостоящи 
пътници; превозното сред-
ство от този клас има седя-
щи места и може да има мес-
та за правостоящи пътници.

2.1.2.1.3.2.2. „Клас В“: пре-
возни средства, които не са 
проектирани за превоз на 
правостоящи пътници; пре-
возното средство от този 
клас не е пригодено за правос-
тоящи пътници.

2.1.2.1.4. Превозното сред-
ства може да се приеме, че 
принадлежи на повече от 
един клас. В такъв случай то 
трябва да отговаря на всич-
ки съответни изисквания на 

настоящата директива.
2.1.2.2. Превозни средства 

от категории М2 или М3, 
различни от автобуси за ту-
ристически или градски пре-
вози, се считат за превозни 
средства със специално пред-
назначение (например, линей-
ки).

От така посочените раз-
поредби е видно, че автобуси-
те от клас А, клас I  и клас II 
са пригодени за превоз и на 
правостоящи пътници. Към 
настоящия момент всички 
нови градски и крайградски 
автобуси се произвеждат фа-
брично без обезопасителни 
колани.  Използването на 
тези автобуси  е разрешено 
за превоз по градски автобус-
ни линии и по междуселищни 
линии с еднопосочна дължина 
на маршрута до 30 км. от об-
щинските, областните и ре-
публиканската транспортни 
схеми - чл.37, ал.1,т.1 и 3 от 
Наредба № 2 от 15.03.2002г. за 
условията и реда за утвър-
ждаване на транспортни схе-
ми и за осъществяване на об-
ществени превози на пътни-
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ци с автобуси. Превоз с авто-
буси от категория М2, клас В 
е разрешен както  по  град-
ските допълнителни линии, 
така и  по междуселищните 
автобусни линии с дължина 
на маршрута до 30км. и тези 
автобуси са оборудвани с 
градски тип седалки, които 
не позволяват преоборудва-
нето им с обезопасителни 
колани. Междуселищните ав-
тобусни линии до 30 км. мо-
гат да се изпълняват и с ав-
тобуси от клас III, при което 
не следва да се изискват обез-
опасителни колани. Превоз 
на правостоящи пътници е 
разрешен по всички автобус-
ни линии с еднопосочна дъл-
жина на маршрута 30км.- 
чл.32 от  Наредба № 2 от 
15.03.2002г. 

4. Чл.7б, ал.4 – предлагаме 
да бъде отменена.

МОТИВИ: Целта на зако-
на е да създаде условия и да  
предприеме мерки за пътна 
безопасност с цел опазване 
живота и здравето на учас-
тниците в този процес. По-
ставянето на видео регис-
тратори в автобусите не 
оправдава целта на закона и 
не представлява мярка за 
пътна безопасност. Видео ре-
гистратора не може по ника-
къв начин да обезопаси път-
ника при евентуално ПТП. 
Нито една страна, членка на 
ЕС не е въвела подобно изис-
кване за превозвачите. Каз-
усът с монтирането им 
като задължителен атри-
бут изцяло противоречи на 
регламент GDPR, валиден за 
България от 25.05.2018 г. Ви-
део заснемане и съхранение 
на записи на лица и особено 
деца без изричното им съгла-
сие е абсолютно забранено по 
регламента. Въвеждането на 
задължително оборудване с 
видео регистратори само за 
автобусите е дискримина-

ционно по отношение на пре-
возвачите. Ежедневно в стра-
ната стават катастрофи и 
загиват хора. Ако видео ре-
гистратора е панацея, то 
тогава би следвало да се за-
дължат всички водачи на 
МПС да оборудват автомо-
билите си. Мотива, че чрез 
въвеждането на видео регис-
тратори ще бъде преван-
тивна мярка за ограничаване 
нарушенията извършвани от 
водачите е приложим за всич-
ки български граждани при-
тежаващи свидетелство за 
правоуправление и личен ав-
томобил. Статистиката 
показва, че загиналите при 
ПТП с леки автомобили са в 
пъти повече от тези, загина-
ли при катастрофа с автобус 
и мерките за пътна безопас-
ност не могат да бъдат само 
за превозвачите осъществя-
ващи обществен превоз на 
пътници. Ежедневно стават 
катастрофи и с камиони, сле-
дователно ако се въвежда 
такова изискване то следва 
да е за всички участници в 
движението по пътищата.

Въвеждането на видео ре-
гистратори ще бъде огромна 
финансова тежест за превоз-
вачите, на която много от 
малките фирми не биха из-
държали. Освен това, съхра-
няването на записите от ви-
део регистраторите 
предполага и назначаването 
на допълнителен персонал, 
който да изпълнява тези из-
исквания на закона, което е 
непосилно за транспортни-
те фирми. Следва да се пред-
види и колко населени места 
ще останат без транспорт, 
ако залаганите в закона мер-
ки не могат да бъдат изпъл-
нени от превозвачите и 
това ще доведе до преуста-
новяване на тяхната дей-
ност.

 
5. В Чл.11, ал.1, т.1, б.в 

след текста: при осъществя-
ване на дейността от пре-
возвача, се добавя „систем-
но”.

МОТИВИ: За да се прекра-
тят правата произтичащи 
от лиценза, с което напрак-
тика се прекратява и дей-
ността на превозвача би 
следвало да има СИСТЕМНО 
извършване на нарушения. 
Така съществуващият 
текст допуска отнемане на 
лиценза дори и при едно мало-
важно нарушение.

6. Чл.11, ал.1, т.1, б.е : те-
кста се отменя

МОТИВИ:  В чл.11, ал 1, 
т.1, б е предвидено отнема-
нето на лиценза, когато пре-
возвача спре да отговаря на 
изискванията за финансова 
стабилност. Закъснението 
за подаване на цитираните 
документи не е основание за 
отнемане на лиценза.

7. В Чл.17, ал.1: „републи-
канска” се заменя с „нацио-
нална, междуобластна”

В Чл.17, ал.2, 6 и 7 : „репу-
бликанската” се заменя с „на-
ционалната”.

В чл.17 се създава нова 
ал .9:” Междуобластната 
транспортна схема включва 
автобусните линии, обслуж-
ващи населени места от една 
област със съседни области, с 
изключение на двата област-
ни центъра. Тя се утвържда-
ва от министъра на транс-
порта, информационните 
технологии и съобщенията”.

МОТИВИ: За прецизиране 
на утвърдените транспорт-
ни схеми и правилното им 
прилагане, предлагаме посо-
ченото деление на национал-
на, междуобластна, областна 
и общинска транспортни 
схеми.

8. Чл.19, ал.1 се отменя
Чл.19, ал.2,  текста: „кога-
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то възложителят предвиж-
да компенсиране на превозва-
чите за извършени разходи 
и/или им предоставя изклю-
чителни права срещу изпъл-
нението на задължение за об-
ществена услуга”, се заменя с 
текста:

„в зависимост от разпола-
гаемите финансови средства 
и възможностите за прех-
върляне на оперативния риск 
на икономически оператор. 
Когато превозите по авто-
бусни линии се възлагат , без 
да се прехвърля оперативни-
ят риск на икономическия 
оператор, възлагането се из-
вършва по реда на Закона за 
обществените поръчки. В ос-
таналите случай, редът за 
възлагане на превозите се из-
вършва по Закона за концеси-
ите.

МОТИВИ: Възлагането на 
превоз на пътници следва да 
се съобрази с разпоредбите 
на ЗК и ЗОП. 

9. В Чл.20, ал.1 текста се 
заменя с: „ (1) Автобусните  
линии от Националната, 
междуобластните и област-
ните транспортни схеми  за-
дължително се обслужват 
от официално обявени от об-
щините автогари и автос-
пирки по съответните 
маршрути. „

10. В Чл.22, ал.1, след по-
следното изречение се доба-
вя: „ след съгласуване с нацио-
нално представената бран-
шова организация”.

11. В Чл.23, ал.2, след те-
кста : „Превозвачът уведо-
мява писмено” се добавя „ или 
по електронен път”

12. Чл.23а, се отменя те-
кста : „за които има издаде-
но удостоверение за катего-
ризация по системата за 
международна класификация 

на автобусите за туризъм на 
Международния съюз по ав-
томобилен транспорт (IRU)” 

МОТИВИ: категоризация-
та по системата за между-
народна класификация на ав-
тобусите за туризъм на 
Международния съюз по ав-
томобилен транспорт (IRU) 
се припокрива с допълнител-
ния преглед за проверка на 
оборудването на автобуси-
те за случаен, специализиран 
и превоз за собствена смет-
ка на деца и / или ученици, 
който е задължителен. Кате-
горизацията няма отноше-
ние към сигурността и е до-
пълнителна финансова те-
жест за превозвачите.

13. В Чл.24а, ал.8  се създа-
ва нова Т.5. „при системно на-
рушаване на Закона за авто-
мобилните превози, Закона 
за движение по пътищата, 
подзаконовите нормативни 
актове и нормативната 
уредба на общините, касае-
ща таксиметровите прево-
зи на пътници от страна  на 

вписаните в разрешително-
то водачи.”

МОТИВИ: Към настоящия 
момент се извършват реди-
ца нарушения от страна на 
водачи на таксиметрови ав-
томобили, като превоз на це-
ната на билета по автобусни 
линии. Мярката би била въз-
питателна в посока отнема-
не на разрешителното за 
конкретен водач.

14. В Чл.32, текста: „ус-
танови нарушение” се заменя 
с „ установят системни на-
рушения”

15. В Чл.42, ал.1 текста: 
„вследствие на злополука във 
връзка с превоза” се заменя с 
„ когато в следствие на ви-
новно негово поведение  е  на-
стъпила  злополука, както и 
ако пътникът е пострадал”

МОТИВИ: за да се търси 
наказателна отговорност 
от страна на превозвача 
следва да има виновно поведе-
ние от негова страна довело 
до причиняването на вреда.
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16. В Чл.42, ал.2 текста 
„чл. 7, параграф 2, буква "а" от 
същия регламент” се заменя с 
„НАРЕДБА № 49 ОТ 16 ОК-
ТОМВРИ 2014 Г. ЗА ЗАДЪЛ-
ЖИТЕЛНОТО ЗАСТРАХОВА-
НЕ ПО ЗАСТРАХОВКИ "ГРАЖ-
ДАНСКА ОТГОВОРНОСТ" 
НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ И 
"ЗЛОПОЛУКА" НА ПЪТНИ-
ЦИТЕ В СРЕДСТВАТА ЗА ОБ-
ЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ (ЗАГЛ. 
ИЗМ. - ДВ, БР. 33 ОТ 2017 Г.), 
Издадена от Комисията за 
финансов надзор

МОТИВИ: Предвид факта, 
че съгласно българското зако-
нодателство регламентира-
що застрахователните услу-
ги,  размера на максималното 
предвидено обезщетение не 
съответства на предвидено-
то обезщетение в Регламент 
181 /2011г., и предвид разпо-
редбата на Регламента,съ-
гласно която всяка държава –
членка може да го съобрази с 
действащото си законода-
телство, считаме, че като 
обезщетение следва да се 
прилагат одобрените с посо-

чената Наредба застрахова-
телни стойности.

В случай, че предложение-
то не бъде прието то следва 
да се промени размера на мак-
сималното обезщетение от 
страна на застрахователни-
те дружества, за да се обез-
печи превоза.

17. СЪЗДАВА СЕ НОВ: 
Чл.43а. „Превозвачът се ос-
вобождава от отговорност, 
ако увреждането по чл. 42 е 
причинено изцяло по вина на 
водача или на други лица, из-
пълняващи функции по прево-
за, когато превозното сред-
ство е технически изправно.”

18. В Чл.45, ал.4, след по-
следното изречение се доба-
вя: „но не повече от 1000 лв.”

19. В Чл.45 –  се създава 
нова ал.(5) „при стойност на 
багажа над 100.00 лв., пътника 
е длъжен да декларира същия 
пред водача на автобуса.”

20. В Глава осма, АДМИ-
НИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛ-
НИ РАЗПОРЕДБИ:

1. Предлагаме, предвид ма-
щаба на нерегламентира-
ните превози,  глобите за из-
вършване нарушения по чл.93, 
ал. 1 и чл.96а, ал.3 да се увели-
чат в троен размер. Глобите 
за регламентираните от за-
кона превозвачи и водачи да 
се намалят със 70%. Секто-
рът страда от липса на ра-
ботна ръка и глоби в подобен 
размер, несъотносими с фи-
нансовото състояние и тру-
довото възнаграждение  на 
служителите ни още по сери-
озно задълбочават проблема.

2. В Чл. 106а., ал.1, предлага-
ме текстовете по т. 1, 2 и 4 
да се заменят както следва: 

1. спиране от движение за 
срок от 12 месеца и определя-
не мястото за домуване на 
моторно превозно средство, 

с което се извършва общест-
вен превоз на пътници или 
товари или превоз за собст-
вена сметка на пътници и 
товари без редовно издадени 
лиценз , разрешение, доку-
мент за регистрация или 
други документи, които се 
изискват от регламент на 
европейските институции, 
от този закон и от подзако-
новите нормативни актове 
по прилагането му, или не е 
включено в списък към удос-
товерение за регистрация за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници;

2. спиране от движение за 
срок 24 месеца и определяне 
мястото за домуване на мо-
торно превозно средство, с 
което повторно се извършва 
обществен превоз на пътни-
ци или товари, или превоз за 
собствена сметка на пътни-
ци и товари без редовно из-
дадени лиценз, разрешение, 
документ за регистрация 
или други документи, които 
се изискват от регламент на 
европейските институции, 
от този закон и от подзако-
новите нормативни актове 
по прилагането му,или не е 
включено в списък към удос-
товерение за регистрация за 
извършване на таксиметров 
превоз на пътници;

4. временно отнемане на 
свидетелството за управле-
ние на моторно превозно 
средство на водач, който:

а) е нарушил правилата за 
времето за управление, пре-
късване на управлението или 
почивка - докато не бъде 
ползвано времето за прекъс-
ване или почивка;

б) извършва обществен 
превоз на пътници без редов-
но издадени лиценз, разреше-
ние, документ за регистра-
ция или други документи, 
които се изискват от регла-
мент на европейските ин-
ституции, от този закон и 
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от подзаконовите норма-
тивни актове по прилагане-
то му – за срок от 6 месеца.

в) обществен превоз на 
пътници по автобусни линии 
под формата на случаен или 
специализиран превоз или 
превоз за собствена сметка, 
превоз за собствена сметка, 
– за срок от 1 година.

21. В Допълнителните раз-
поредби, § 1. , т.1, 3 и 5, пред-
лагаме следните текстове:

1. „Обществен превоз” е 
регулярен и повтарящ се пре-
воз между две или повече 
точки, или превоз срещу за-
плащане или друга икономи-
ческа облага, който се из-
вършва с моторно превозно 
средство.   

3. "Обществен превоз на 
пътници" е дейност на физи-
ческо или юридическо лице, 
регистрирано като търго-
вец, или на всяко лице,  което 
извършва регулярен и повта-
рящ се   превоз на пътници 
между две или повече точки 
срещу заплащане, от което 

следва икономическа облага 
за водача на МПС и за органи-
затора му или за неговия 
собственик.

5. "Превозвач" е всяко физи-
ческо или юридическо лице, 
регистрирано като търго-
вец, или всяко лице, образува-
ло предприятие, което по 
предмет и обем изисква него-
вите дела да се водят по 
търговски начин, което из-
вършва обществен превоз на 
пътници и товари с помо-
щта на превозни средства.

 МОТИВИ: От особена 
важност за справяне с нело-
ялната конкуренция и нере-
гламентирания превоз на 
пътници, а й за да се освобо-
дят от отговорност дейст-
вителните „споделени пъту-
вания” е да се даде дефиниция 
на термина „обществен пре-
воз” , „превоз на пътници”, „ 
превозвач”. За да се осъщест-
вява качествен контрол, по-
нятието не следва да из-
ключва какъвто и да било 
превоз осъществяван регу-
лярно и повтаряемо или сре-

щу заплащане или друга ико-
номическа облага. В тази 
връзка следва да се даде и де-
финиция на термините по. 
„регулярен и повтарящ се 
превоз между две или повече 
точки” и  „ИКИНОМИЧЕ-
СКА ОБЛАГА”

В тази връзка предлага-
ме: 

СЪЗДАВА СЕ НОВА Т. 49
49. „регулярен и повтарящ 

се превоз между две или пове-
че точки” е превоз осъщест-
вяван повече от един път в 
рамките на календарен ме-
сец. 

СЪЗДАВА СЕ НОВА Т.50
50. „ИКОНОМИЧЕСКА ОБ-

ЛАГА” е  всяка икономическа 
изгода, която лицето не би 
получило при нормални пазар-
ни условия или  обратно - ще 
избегне разходите, които 
нормално би трябвало да бъ-
дат отчислени от собстве-
ните му финансови ресурси, 
като по този начин се попре-
чи на последиците от без-
препятственото действие 
на пазарните механизми.
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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.
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       ДО 
       ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ 
       НА ОБЛАСТ БУРГАС 
       Г-Н ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ 

Становище на превозвачите: „М-Бус”, „Созополбус”, „Царевобус Експрес”, 
„Айтос автотранспорт”, „Диана 98”,  обслужващи общините: Царево, 

Малко Търново, Средец, Созопол, Айтос, Карнобат, Сунгурларе

Уважаеми г-н областен управител, 

Изпращаме Ви нашите предложения за решаване на казуса с транспортното 
обслужване в слабонаселените  райони в областта. Както се убедихме от среща-
та в Областна администрация – Бургас, проведена на 31-ви януари 2019г. между 
кметове на общини и превозвачи, темата пряко засяга живота на жителите на 
тези райони. Предложенията ни стъпват на следните аргументи: 

ДО

Становище на Национално сдружение Становище на Национално сдружение 
на автобусните превозвачи в на автобусните превозвачи в 
България за регион Бургас   България за регион Бургас   
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1. Според нашите и на общините разчети - средствата за субсидии, предвиде-
ни съгласно Чл. 49 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните 
актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътни-
чески превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транс-
порт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни доку-
менти за извършване на превозите от 2015 г., са крайно недостатъчни. Техният 
размер е в пъти по-нисък от необходимите средства за обезпечаване на минимал-
но необходимото транспортно обслужване. Поради тази причина ние отчитаме 
загуби. Припомняме, че европейското законодателство (Регламент (ЕО) N1370/2007 
на Европейския парламент) определя, че задължение на компетентните органи на 
страните членки е да компенсират оператори, извършващи транспортни  услу-
ги, които не представляват търговски интерес. 

2. В същия този Чл. 49 е цитирана Наредба N14 от 2003 г., която определя насе-
лените места, превозите, до които подлежат на субсидиране. Вследствие на про-
менената демографска картина от последните 16 години, наредбата вече не е 
актуална, както и списъкът на населените места, които включва. Извън обхвата 
му са голяма част от малки населени места от обезлюдяващи се райони в Бурга-
ска област. Това прави невъзможно финансирането на превозите до тях. 

На база всичко описано,  считаме, че за да не бъдат лишени жителите на тези 
райони от  работа, образование, здравеопазване и административни услуги,  
трябва да се вземат следните мерки: 

 Да се гарантират две транспортни връзки дневно, както е предвидено в Чл. 
51, ал. 1 от Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компен-
сиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътниче-
ски превози по автомобилния транспорт….
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 Предвид липсата на координация между съществуващите в страната 
транспортни схеми – общински, областни и републиканска, предлагаме:

- Списъците с населените места, превозите до които следва да бъдат дофи-
нансирани със средства от бюджета,  да се изготвят от общините, на база ана-
лиз на потребностите на живущите в малките населени места.

- Областният управител чрез определена комисия да  одобри предложените 
от общините списъци, съобразявайки ги със съществуващите транспортни 
връзки, координацията между видовете транспортни схеми, демографското 
състояние на областта и състоянието на съществуващата пътна мрежа.

- Министърът на транспорта и министърът на финансите да утвърждават 
списъците на населените места, транспортът,  до  които следва да бъде финан-
сиран със средства от републиканския бюджет.
 Размерът на средствата трябва да е достатъчен, за да покрие извършени-

те от превозвача преки разходи по осъществяване на превозната дейност,  с 
предвидена разумна печалба от 5%, утвърдена в Регламент (ЕО) N1370/2007 на 
Европейския парламент.

04. 02. 2019 г.       С уважение: 
         Румен  Христов 

/Представител за Бурас на Национално сдружение на автобусните превозва-
чи в България/
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА 
НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ
Инж. Димитър Василев, 
Началник Автогара

„Пътнически превози” ЕООД
1. Към момента нормативната уредба определя об-

щините като възложители на превозите, а държавата 
като източник на средствата за компенсиране на на-
малените приходи от прилагане на цени, предвидени в 
нормативни актове за определени категории пътници 
и за субсидиране на обществени пътнически превози 
по нерентабилни автобусни линии.

Практиката доказва, че средствата предвидени  в 
централния бюджет за компенсиране и за субсидиране 
не достигат.

Освен това се явява тенденция общините, стре-
мейки се да решат социални проблеми на населението 
„поръчват"  изпълнение  на  линии, които са нерента-
билни, а няма  възможност  да  участват  във финан-
сирането.

Във връзка с горното предлагаме изменение в Наредба-
та за условията и реда за предоставяне на средства за 
компенсиране на намалените приходи от прилагането на 
цени за обществени пътнически превози по автомобилния 
транспорт, предвидени в нормативните актове за опре-
делени категории пътници, за субсидиране на обществени 
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии 
във вътрешноградския транспорт и транспорта в 
rvzaнuнcкu и други райони и за издаване на превозни доку-
менти за извършване на превозите, което ще позволи об-
щините да участват в процеса по изпълнението на Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 предлагаме:

1.1. Към чл.2 от Наредбата да се създаде ал.3 със 
следния текст:

„ал.3. При недостиг на средства от държавния бюджет 
за превози по вътрешно градски автобусен, трамваен, 
тролейбусен транспорт, включително метрото и за пре-
вози до слабонаселени гранични и/или планински селища, 
от общинските и областните транспортни схеми, недос-
тига се осигурява от общинския бюджет на съответната 
община възложител.

1.2. Кън чл.61 от Наредбата да се създадат ал.4 и 
ал.5:

„ал.4. Когато след изчисляване на нетния финансов ре-
зултат  по ал.1  се установи, че на превозвачите е пре-
доставена субсидия,  която  не достига за покриване на 
разходите, общината възложител заплаща разликата от 
бюджета на съответната община."

„ал.5. Общината възложител предприема  действията  
по  ал.4.  и когато възложените линии на превозвачите не 
се субсидират от държавния бюджет."

(Много често поради неизпълнение на заложените из-
исквания от общините, същите не получават средства 
от държавния бюджет  и превозвачите  са лишени от те-
зи средства.)
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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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С приетите текстове от Комисията по транспорт 
и туризъм, които следва да бъдат разгледани в Европей-
ския парламент на практика създават гаранции за недо-
пускане на пълната либерализация на пазара на автобус-
ни превози. Приетите изменения ще гарантират права-
та на превозвачите - както по отношение на междуна-
родните превози, така и при вътрешните редовни пре-
вози.

Взет е под внимание факта, че ситуацията на пазара 
на автобусни превози варира от една държава в друга, и 
са положени всички усилия да не се накърняват добре 
функциониращите системи на някои държави членки.

 Защита на договорите за обществени услуги и 
градските райони

На първо място следва да се почертае, че в рамките 
на приложното поле на Регламента (чл. 1, параграф 4) е 
предвидено, че неговото приложение „не накърнява раз-
поредбите на Регламент № 1370/2007“. С този текст 
отпада колизията между Регламент 1073/2009 и Регла-

по отношение на Предложение за изменение по отношение на Предложение за изменение 
на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила на Регламент (ЕО) № 1073/2009 относно общите правила 
за достъп до международния пазар на автобусни превозиза достъп до международния пазар на автобусни превози

Анализ на приетите текстове в Анализ на приетите текстове в 
Комисията по транспорт и туризъм,Комисията по транспорт и туризъм,
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мент № 1370/2007, като Регламент (ЕО) № 1370/2007 
относно обществените услуги за пътнически превоз с 
железопътен и автомобилен транспорт ще се прилага 
като специален закон (lex specialis) по отношение на Ре-
гламент 1073/2009. Същото е посочено в Съображение 4 
„търговските редовни превози не следва да наруша-
ват икономическото равновесие на съществуващите 
или предоставените договори за обществени услуги в 
съответствие с Регламент 1370/2007. Поради тази 
причина регулаторният орган следва да може да из-
вършва обективен икономически анализ и следва да 
има правомощието, по целесъобразност, да предлага 
мерките, необходими за целта. Търговските редовни 
превози не следва да се конкурират с доставчици на 
транспортни услуги, на които са предоставени из-
ключителни права за предоставяне на определени об-
ществени услуги за пътнически превоз в замяна на 
изпълнението на задължения за извършване на об-
ществена услуга в рамките на обществена поръчка за 
услуги“.

 Разрешението за нова услуга може ефективно да 
бъде отказано в следните хипотези и на следните 
основания.

 Международен и вътрешен редовен превоз на 
пътници над 100 километра.

В тази хипотеза регулаторния орган може да отка-
же достъп до пазара на едно от следните основания 
предвидени в чл. 8в, парагаф 2, алинея 2, букви а - ва:

а) заявителят не е в състояние да извършва превоза, 
който е предмет на заявлението, с оборудването, с кое-
то непосредствено разполага;

б) заявителят е нарушил националните или между-
народните разпоредби в областта на автомобилния 
транспорт, и по-специално условията и изискванията, 
отнасящи се до разрешителните за международни ав-
томобилни пътнически превози, или е извършил тежки 
нарушения на законодателството на Съюза или нацио-
налното законодателство или съответно, регионално-
то законодателство в областта на автомобилния 

транспорт, по-специално по отношение на правилата, 
приложими към техническите изисквания за превозни-
те средства и свързаните с емисиите норми, както и 
периодите на управление на превозното средство и по-
чивка на водачите;

в) в случай на заявление за подновяване на разреши-
телно, не са били изпълнени условията на разрешител-
ното;

г) заявителят е поискал разрешение за извършване 
на редовна услуга по същия маршрут или по алтер-
нативен маршрут, когато компетентният орган е 
предоставил на оператор на обществена услуга изклю-
чително право да предоставя определени обществени 
услуги за пътнически превоз в замяна на изпълнението 
на задължения за обществена услуга в рамките на до-
говор за обществена услуга в съответствие с чл. 3 
от Регламент (ЕО) №1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета. Това основание за отхвърляне не за-
сяга член 8г, параграф 1а) от настоящия регламент;

Дефиниция за алтернативен маршрут - означава 
маршрут между началната точка и крайната точка, 
използван от съществуваща редовна услуга, който може 
да се използва като алтернатива.

С текста на чл. 8в, параграф 2, алинея 2, буква 
„ва“, на практика се гарантира, че във всички слу-
чаи, когато превозвач от друга държава-членка поис-
ка разрешение за достъп до пазара по същия или ал-
тернативен маршрут, по който вече сключен дого-
вор за обществен превоз на пътници, такъв достъп 
ще бъде отказан.
 Вътрешен редовен превоз на пътници под 100 

километра
В тази хипотеза регулаторния орган може да отка-

же достъп до пазара и на основание  чл. 8в, парагаф 2, али-
нея 2, букви „г“:

д) регулаторният орган установи въз основа на обек-
тивен икономически анализ, че услугата би нарушила ико-
номическото равновесие на договор за обществена услуга. 
При този анализ се оценяват съответните структурни 
и географски характеристики на пазара и съответната 

Актуално



34

Актуално

Автобуси&микробуси бр. 2 (144), февруари, 2019

мрежа (размер, характеристики на търсенето, сложност 
на мрежата, техническа и географска изолираност и услу-
гите, обхванати от договора), като се отчита също та-
ка дали новата услуга води до по-качествени услуги или 
по-висока икономическа ефективност.

 Допълнителни гаранции по отношение на град-
ските или крайградски центрове и агломерации

В чл. 8ф, параграф 1 е предвидено:
„Държавите членки могат да ограничат правото на 

достъп до международния и националния пазар на редов-
ни автобусни превози, ако предложеният редовен пре-
воз се отнася за пътници на разстояние от по-малко от 
100 километра и ако услугата би нарушила икономиче-
ското равновесие на договор за обществена услуга, или 
на каквото и да било разстояние, ако се осъществява 
в градски или крайградски център или агломерация, 
или отговаря на транспортните нужди между такъв 
център и околните райони, или кандидатът не е спа-
зил пътнотранспортни или други релевантни разпо-
редби на националното право, правото на Съюза или 
международното право.“

 Въведена е възможността и за последяващ кон-
трол и прекратяване или отнемане на разрешител-
ното

Съгласно чл. 8а, параграф 4а:
„В случай, че редовна международна автобусна услуга 

е компрометирала икономическото равновесие на дого-
вор за обществена услуга, поради извънредни причини, 
които не са могли да бъдат предвидени към момента на 
издаване на разрешителното и за които собственикът 
на договора за обществена услуга не носи отговорност, 
съответната държава членка може, със съгласието на 
Комисията, да прекрати временно или да отнеме разре-
шителното за предоставяне на услуга, след като даде 
шестмесечно предизвестие на превозвача. Превозвачът 
разполага с възможността да обжалва такова решение.“

 Допълнителни гаранция за недопускане на нело-

ялна конкуренция – изискване за установяване 
(establishment) в държавата-членка на осъществяване 
на услугата

Съгласно чл. 11, параграф 3а  държавата-членка може 
да изисква, след даването на разрешение за достъп и 
преди започване на осъществяване на услугата, превоз-
вачът да има задължението да се регистрира в държава-
та членка преди започване на осъществяване на дей-
ността. По този начин, превозвачът от друга държа-
ва-членка ще трябва да отговаря на всички изисквания 
на националното законодателство. По отношение на 
това изменение са и най-големите опасение от страна 
на Фликсбус, тъй като в националното законодател-
ства могат да бъдат предвидени изисквания за прите-
жаването на собствени автобуси, каквито немската 
платформа реално не притежава.

(13а) В член 11 се добавя следният параграф 3a:
„3а.  Държава членка може да реши да изиска от 

чуждестранен превозвач да спази условията, които са 
свързани с изискването за установяване, определени в 
Регламент (ЕО) №1071/2009 на Европейския парла-
мент и на Съвета *, в приемащата държава членка, 
след като разрешително за вътрешна редовна услуга 
е било издадено на този превозвач и преди превозва-
чът да започне да извършва съответната услуга. Та-
кива решения посочват мотивите, на които се бази-
рат. Решението взема предвид размера и продължи-
телността на дейността на чуждестранния превоз-
вач в приемащата държава членка. Ако приемащата 
държава членка установи, че чуждестранният превоз-
вач не отговаря на изискването за установяване, тя 
може да отнеме съответните разрешителни, които 
са му издадени за вътрешни редовни услуги или да ги 
прекрати временно до изпълнение на изискването.“

 Всички, гореизброените изисквания ще бъдат 
задължителни и по отношение на каботажните пре-
вози, т.е. за да се осъществява каботаж, ще е необ-
ходимо разрешение от страна на регулаторния орган 
и регистрация в държавата членка на установяване.
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КАКВО Е ОКСИ-ВОДОРОД?
Окси-Водородът е газ, получен посредством 

неконвенционална електролиза на вода с елек-
тричество, което позволява молекулата на во-
дата да се раздели.

Окси-Водородът е газова смес, съдържаща 
водородни и кислородни атоми и молекули.
Окси-Водородът има различни приложения:

• Почистване на нагари от двигатели с 
вътрешно горене

• Почистване на филтри за твърди части-
ци и катализатори на дизелови двигатели

• Рязане на метали
• Комбинирано горене с въглеводородни го-

рива спомагащо подобряването на изгарянето, 
намаляване на вредните емисии и икономия

• Окси-Водордно третирана вода за земеде-
лието, животновъдството и домашно ползва-
не

NEW ENERGY CORPORATION LTD. 
е инженерингова компания, създадена да разра-
ботва и внедрява енергийно ефективни еколо-
гични технологии от 2014 г. NEC Ltd се фокуси-
ра върху разработването и производството 
на генератори за Окси-водородни газове.

Генераторите на NEC Ltd. са известни със 
своята надеждност, компактни размери и 
най-важното: икономичност при производ-
ството на Окси-Водороден газ (на-ниското по-
знато до момент съотношение на вложена 
енергия за получаването на единица газ - kwh/
m3).

ПОЧИСТВАНЕ НА ФИЛТРИ ЗА ТВЪРДИ 
ЧАСТИЦИ И КАТАЛИЗАТОРИ НА 

ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ
В последните години се забелязва тенденция-

та за повишаване изискванията на екологичните 
стандарти за отработените газове на двигате-
лите с вътрешно горене, особено при дизеловите 
такива.

Поставяните фабрично филтри за твърди 
частици и катализатори имат своя живот, кой-
то в динамичното време, в което живеем се из-
черпва твърде бързо. Лошите горива,неправилна-
та поддръжка на двигателя също спомагат за до-
пълнителното скъсяване на живота на тези ком-
поненти.

За съжаление, цената за подмяната на тези 
компоненти е доста висока, като при стари авто-
мобили (над 5 години) може да се окаже съпостави-
ма с цената на самото превозно средство.

Споменатият проблем не е от вчера, и съот-
ветно на пазара се предлагат различни техноло-
гии за почистване на филтри за твърди частици. 
За съжаление, те не гарантират 100% почиства-
не. Друг не малък проблем е, че в тези технологии 
се използват химикали, които освен, че са вредни 
за околната среда и лицата извършващи процеду-
рите,са консуматив, който обвързва във време-
то услугата с производителя на устройствата.

Изхождайки от написаното по-горе, New 
Energy Corporation разработи технология без ана-
лог за почистване на филтри за твърди частици 
и катализатори на дизелови двигатели.

Използвайки свойствата на Окси-Водородния 
газ при горене,създадохме газова смес специално 
за тази цел. Запалената газова смес реагира с об-
разуваните нагари по специфичен начин, като ги 
унищожава, без да наруши керамичната струк-
тура на третирания детайл.

Съвременни Окси - Водородни 
технологии, разработвани от
New Energy Corp.
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Почистваният детайл се обработва „точко-
во“, на слоеве, което не позволява странично пре-
даване на топлина в околната повърхност.

При процеса не се отделят вредни газове, кое-
то го прави екологично чист и безвреден за опе-
раторите на процедурата.

Предимства на технологията:
- Екологично чиста щадяща както околната 

среда, така и операторите.

Не се използват
химични

съединения.

ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА

ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА

ПРЕДИ ПРОЦЕДУРАТА

СЛЕД ПРОЦЕДУРАТАСЛЕД ПРОЦЕДУРАТА

СЛЕД ПРОЦЕДУРАТА
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Рано или късно, автомобилът ви 
трябва да премине през автосервиз, а 
дали всички автосервизи са едни и 
същи? Необходимо е да направите 
правилен избор на автосервиз, който 
да отговаря на минималните изисква-
ния за законност.

Единственият точен и справед-
лив начин за сравнение е смяна на мас-
лото или смяната на накладки.

Ако работещите в сервиза избяг-
ват да дават подробности, или не да-
ват информация, усещането е че, сер-
виза не е много надежден. Проверете 
отзивите в интернет простран-
ството за конкретния автосервиз. 
Ако това е голям и специализиран ав-
тосервиз, има голяма вероятност да 
получите необходимата информация, 
от която се нуждаете. Ако отзивите 
са положителни, това означава че се 
предоставя качествена услуга.

Преди да оставите автомобила 
си за ремонт, попитайте каква ще 

бъде крайната цена за ремонт на ав-
томобила. 

Когато оставяте автомобила си 
за ремонт, трябва да ви бъде издаден 
приемо-предавателен протокол от 
автосервиза. След като вашия авто-
мобил бъде готов, първо го тествай-
те и проверете дали всичко е наред. И 
чак след това подпишете приемо-пре-
давателния протокол.

Преди да напуснете автосервиза, 
поискайте писмена гаранция за извър-
шения ремонт, който трябва да бъде 
подписан между двете страни.

Много автомобилни експерти съ-
ветват, автомобилните услуги да не 
бъдат свързани с други услуги, като 
бояжийски или тенекиджийски услуги. 
Смята се че всеки специалист, трябва 
да се занимава с това, което разбира 
най-добре.

Обърнете внимание на оборудва-
нето в автосервиза. В края на краища-
та, добрите автосервизи използват 

модерно и висококачествено оборуд-
ване.

Автосервизът трябва да има до-
кументи, които да доказват, че фир-
мата има право да предоставя услуги 
за ремонт на автомобили.

В сектора на услугите в транспор-
та съществуват три вида автомо-
билни центрове. Това са официалните 
дистрибутори на автомобилни цен-
трове. Специализирани и независими 
автомобилни центрове и малки га-
ражни автосервизи. Официалните 
дистрибутори на автомобилни цен-
трове са най-скъпите варианти. Ста-
туса на официалния дилърски авто-
сервиз, дава задължителна акредита-
ция, постоянна сертификация на 
своите служители. Ако вашият избор 
бъде изпратен до официалния дилър-
ски център на производителя на ав-
томобила, вие ще получите осигурява-
не на качествена работа,  оригинални 
авто части за вашия автомобил, про-
фесионална сервизна услуга, модерно 
техническо оборудване, отстъпка за 
постоянно обслужване, решаване на 
различни проблеми. Тази услуга ще бъде 
с по-висока цена, но с по дълга гаран-
ция за автомобила. Същевременно, ще 
ви бъде издадена данъчна фактура, 
която ще ви гарантира че във вашия 
автомобил са поставени оригинални 
авточасти.

Специализираните и независими 
автосервизи са широко разпростране-

Доколко можем 
да имаме доверие
в автосервиза?
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ни в страната, но те предлагат висо-
коспециализирани услуги. Те работят 
както с оригинални резервни части, 
така и с алтернативни резервни час-
ти. Те осигуряват гаранция за ре-
монтните услуги и резервните час-
ти. Много служители на такива авто 
центрове за обслужване на автомоби-
ли са работили в специализирани ав-
тосервизи. Цената на услугата при 
тях е с 30 процента по- евтина от 
цената на услугите ,които предлагат 
официалните автоцентрове за по-
дръжка на автомобили. При тях ще 
получите същите гаранционни усло-
вия, както при официалните автосер-
визи.

Можете да намерите авто ре-
монтни услуги на ниски цени, предла-
гат се различни видове автомобилни 
услуги. Обикновено в тези малки сер-
визи работят 2 – 3-ма работници. Та-
кива малки автосервизи може да наме-
рите в гаражи или изоставени складо-
ве. Работите се гарантират само в 
някои случаи. Те се конкурират със 
специализирани и независими автомо-
билни центрове. Те не разполагат с 
необходимата сервизна техника за ре-
монт на автомобили и нямат необхо-
димата професионална техника.

КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧИТЕ 
ГАРАНЦИЯ ЗА РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ

Ако се нуждаете от малък ре-
монт, например да смените крушка-
та на автомобила, можете да потър-
сите авто-електро специалист. Няма 

да чакате на опашката, докато ви 
дойде реда в оторизирания автосер-
виз и няма да плащате тройна или 
четворна цена. В сервизната ви книга 
не е необходимо да се записва подобен 
ремонт. Ако имате време, възмож-
ност и средства за обслужване от 
оторизирани дилъри, не търсете дру-
ги възможности. 

Гаранцията за ремонтните дей-
ности, оригинални резервни части, 
сертифициран персонал ще бъде 
най-добрата възможност за вашият 
автомобил. След изтичането на га-
ранционния период на услугата, офи-
циалните центрове намаляват цена-
та на услугите си до 40-50 % Повечето 
собственици на автомобили търсят 
по-евтини и по-добри услуги. Изборът 
им попада върху независимите и спе-
циализирани автомобилни центрове. 
Много внимавайте, когато търсите 
специализиран автосервиз.

Безопасността на нашите авто-
мобили зависи до  голяма степен и от 
качествените ремонти, извършвани в 
регистрирани сервизи от обучени 
монтьори - в тази посока ще работи 
новосъздадената Камара. 

Регламентирането  на сервизната 
дейност и въвеждането  на регистра-
ционен режим на фирмите в бранша 
ще повиши сигурността на автомо-
билите и безопасността на движение-
то по пътищата.

Преди по-малко от две години бе 
новоучредена Национална камара на 
автосервизите в България (НКАБ). 
Учредители на сдружението са 5 бран-

шови организации, които на практика 
обхващат почти всички дейности по 
сервизиране и поддръжка на автомо-
била: Съюзът на механичните авто-
сервизи, Асоциацията на авторепара-
турните сервизи, Асоциацията на ав-
тогаз-сервизите, Асоциацията на 
фирмите работещи с автогуми и Съ-
юзът на ключарите и автоключари-
те в България.

„Общата цел на Камарата е запъл-
ването на законово-нормативния ва-
куум в автосервизния бранш – липса-
та на правила и законова рамка, регла-
ментиращи авторемонтната дей-
ност“, заяви Владимир Дочев, предсе-
дател на УС на Национална камара на 
автосервизите в България. „Повишава 
са броят на пътните инциденти, при-
чинени от неизправни автомобили, 
поради неправилни и некачествени ре-
монти и поддръжка, извършени от 
нискоквалифициран персонал и с ре-
зервни авточасти със съмнително ка-
чество. Има огромен брой сервизи, ра-
ботещи в „сивия” сектор, които пред-
лагат услуги със съмнително качество 
и не поемат гаранции за извършената 
дейност“, подчерта Дочев.

България остава единствената 
страна в Европа, в която ремонтът 
на изключително отговорни системи 
и агрегати в автомобила (кормилна, 
спирачна и др.) често се извършва от 
неправоспособни и несертифицирани 
механици, което нерядко води до теж-
ки последици.

Ремонтите на автомобилите, ос-
вен дребните, ще бъдат забранени 
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след приемането на новия Закон за 
пътните превозни средства. Така 
вече смяната на маслото по трото-
арите, подмяна на ходова част и спи-
рачки от „приятели“ или нерегистри-
рани сервизи ще бъдат незаконни, 
стана ясно по време на кръгла маса, на 
която беше обсъден новия нормати-
вен акт.

Идеята не е да се забранят дреб-
ните ремонти, записани в упътвания-
та на всеки един автомобил, като 
смяна на крушки и други. Говорим за 
нерегламентираните ремонти, кои-
то застрашават безопасността и 
екологията. Част от неправител-
ствените организации не смятат, че 
транспортното министерство и 
по-точно Изпълнителна агенция „Ав-
томобилна администрация“ (ИААА) 
ще успее да контролира сервизната 
дейност. Между 15 и 17 хиляди сервиза 
работят у нас законно, по данни на 
министерството, но от браншът 
смятат, че броят им е двойно повече, 
а цифрата на нелегалните все още не е 
ясна..

ЗНАЕМ ЛИ КОЙ 
РЕМОНТИРА КОЛАТА НИ?

Обикновено майсторът, „препоръ-
чан” ни от комшията, не издава касо-
ва бележка и само на добра воля попра-
вя без пари отново колата, ако не я 
ремонтирал качествено. Естествено 

това се случва много рядко. Според 
браншовици 9 от 10 сервиза у нас ра-
ботят в сивата икономика, което 
ощетява не само хазната, но носи 
риск и за живота на всеки водач на ав-
томобил. Как при злополука, станала 
заради некачествен ремонт, можем да 
докажем в кой сервиз последно е била 
колата? Нямаме касова бележка или 
фактура. Не са ни издали документ за 
гаранция на ремонта или сменената 
част. Така излиза, че сами сме си ви-
новни и на практика си е точно така. 
За да спестим някой лев, което при 
нивото на стандарта ни донякъде е 
оправдано, се доверяваме на всеки зна-
ен и незнаен автомонтьор. Въпросът 
обаче има друга страна. Има ли изис-
кване у нас за квалификацията на са-
мостоятелно работещите майстори 
в малки гаражи? Няма, но трябва да 
има, както е в напредналите страни, 
с които иначе много обичаме да се 
сравняваме.

СЛЕД ПОСЕЩЕНИЕ В АВТОСЕРВИЗ 
ДАЛИ ИМА ГАРАНЦИЯ ЗА 
ИЗВЪРШЕНАТА УСЛУГА?

В България има 30 хиляди автосер-
виза. 1/3 от тях обаче не са лицензира-
ни, не издават касови бележки или из-
вършват ремонти, за които нямат 
техническо оборудване и квалифици-
рана работна ръка. За да се преборят 
с това, държавата и транспортният 

бранш застават заедно в направата 
на нов Закон за пътните превозни 
средства. Той предвижда регистрира-
не на автосервизите – нещо, което 
ще доведе до изсветляване на този 
вид бизнес и по-лоялна конкуренция на 
пазара. Към момента няма норматив-
на база, която да задължава автомон-
тьорите да работят законно.

Собствениците на сервизи са еди-
нодушни, че борба с нелегалната кон-
куренция трябва да има. Те обаче изра-
зиха притеснение, че въвеждането на 
регистрация, ще остави гаражните 
сервизи отново извън закона, а транс-
портното ведомство няма достатъ-
чен капацитет, за да упражнява ефек-
тивен контрол.

Идеята на Националната камара 
на автосервизите е да има закон за ав-
тосервизната дейност. Най-вече за 
да се гарантира качеството на ремон-
тите и да се премахне нелоялната 
конкуренция – много по-малки сервизи 
не са регистрирани, нямат касови 
апарати, нямат и нужната квалифи-
кация. Техническата изправност на 
колите е важна, тъй като тенденция-
та в България е автопаркът да става 
все по-стар. 

ЛОЯЛНИ ЛИ СА АВТОСЕРВИЗИТЕ 
КЪМ КЛИЕНТИТЕ СИ? 

До колко може да се доверим на 
майсторите в автосервиза? Трябва ли 
да се чака 2 седмици за доставка на 
оригинална резервна част? И защо е 
нужно да се регламентира дейността 
на автосервизите?

Закона предвижда  да се регламен-
тира какво е автосервиз и да се опи-
ше, че ремонтни дейности по авто-
мобила се извършват само в сервиз. 
Камарата на автосервизите не е про-
тив малките сервизи, а да се  помогне 
те  да излязат на светло и да предла-
гат по-качествени услуги. 

Некачествен ремонт може да до-
веде до много сериозни неща, но от 
друга страна пък клиентът търси 
най-евтиното.

Търсейки ниска цена, шофьорите  
прибягват до части втора ръка, кои-
то си намират сами от автоморги 
или познати.  На пазара за резервни 
части цари пълен хаос. Използват се и 
неодобрени азиатски аналози. Затова 
в новия закон за пътно превозните 
средства се предвижда Автомобилна-
та администрация да поеме контрола 
и над т.нар. "гробища за автомобили".  

Какви ще бъдат последстията от 
един нов закон в тази област? Според 
политическите сили, те са различни: 
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 малките и средни сервизи се 
опасяват, че изискванията, които ще 
бъдат заложени за базата и обучение-
то на персонала, ще са толкова висо-
ки, че част от сервизите ще изчез-
нат ;
 със закона ще има нужната ре-

гламентация, защото в момента цари 
пълна анархия; 
 ако сервизите не издават касови 

бележки това е проблем на НАП, ако 
работят хора без договори, е проблем 
на Инспекцията по труда
 Нерегламентираните сервизи 

не могат да бъдат проверявани - те 
казват, че извършват услугата за 
собствени нужди.

ДОКОЛКО МОЖЕМ ДА ИМАМЕ 
ДОВЕРИЕ В  АВТОСЕРВИЗА?

Оставям колата на сервиз понеже 
имах проблем със  стартера ( въобще 
не върти ).Казвам на "майстора" да 
провери какво му е и да ми каже преди 
да прави каквото и да е било.След из-
вестно време ми звъни и казва - Пежо-
то е готово.Аз отивам в сервиза , а 
той ми казва - Трябваше да се сменят 
четките на стартера, 45 лв ти стру-
ва.Първо не сам го карал да ги сменя и 
второ за едни четки не се взима пове-
че от 30-35 кинта – пише клиент на 
автосервиз във форумите.

След посещение в реномиран сто-
личен автосервиз поисках смяна на ка-
пак на колата си, която е  с валутно 
каско.  Във фирмата нямат сервизна 
база и трябва  да се поръча от Фран-
ция. Поръчка, доставка, монтаж и 
прочие – 2 седмици. Аз с тази кола си 
изкарвам прехраната – споделя друг 
клиент на автосервиз.

И т. н..... и т. н.
И все пак - Регистрацията означа-

ва лицензиране - трябва да си одобрен 
и да получиш удостоверение за регис-
трация. Освен това не само автомо-
билната администрация ще проверя-
ва, но и браншовата организация. 

И още един проблем - бюрокрация 
и увеличаване на административната 
тежест – всеки ремонт ще трябва да 
се подава онлайн в автомобилната ад-
министрация.

Не остава на заден план и пробле-
ма с екологията. Председателят на 
Съюза на автосервизите Юли Атев 
заяви, че новите идеи за промени, 
свързани с техническите прегледи, са 
неефективни и напълно излишни.

Те предвиждат стикерът за годи-
шен технически преглед на МПС-та-
та да има чип с информация за техни-
ческото и екологично състояние на ав-
томобила и да позволява дистанцио-
нен контрол дали колата отговаря на 
всички изисквания. Предвижда се и въ-
веждането на цветни стикери за 
степента, с която автомобилът за-
мърсява околната среда.

Юли Атев смята това за излишно 
оскъпяване, а посочи още, че "чипове-
те могат да бъдат манипулирани". 

ОТ СЪЮЗА НА АВТОСЕРВИЗИТЕ
В СОФИЯ ПРЕДЛАГАТ: 

 да се приеме специален закон за 
автосервизната дейност и надзора 
над нея:
 да се въведе регистрация на 

всички авторемонтни съоръжения 
като търговски обекти на подходящи 
места, за да се облекчи работата на 
данъчните и да се извадят на бял свят 
по-голямата част от автоуслугите;
 да се създаде регистър на легал-

ните автосервизи от ИА "Автомо-
билна администрация", като всеки, 
който не фигурира в него, да се санк-
ционира;
 да се въведат задължителни 

"сервизни картони" за всяка кола, без 
които да не се преминава технически 
преглед, за да може самите водачи да 
следят за качеството на получавани-
те услуги и да имат някакви гаранции 
за ремонтите.

Материалът подготви 
Мариана Георгиева
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Казвам се Александър Василев, уп-
равител съм на фирма „Хидролифт”. 
Ние сме от 20 години на пазара, общо 
взето се занимаваме с цялостно обза-
веждане на автосервизи. Постарали 
сме се да изберем най-качествените 
марки, защото за автосервизите си 
трябва качествено оборудване, а не 

аматьорско.
Започнахме с фирма Celette и стен-

дове за изправяне на автомобили и сме 
лидер на пазара с над 150 продадени 
стенда. Също така   в автобояджий-
ството френската фирма OMIA, ръч-
ни инструменти FACOM, гуми баланс 
машина CEMВ и в момента има една 

добра промоция за диагностика на ав-
томобили, универсална на френската 
фирма Actia, които произвеждат фир-
мения диагностичен уред на Мерце-
дес, БМВ, Пежо, Рено, Ситроен.

В момента съвременните автомо-
били се усложниха доста с много ком-
поненти, с компютри и без такъв 
уред става почти невъзможно да се 
работи в автосервизите.

Въпрос – А от къде е доставчи-
ка?

Доставчикът е  френската фирма 
Actia. Това е една много голяма и сери-
озна фирма, която освен с диагности-
ка се занимава и с платки за електро-
никата, включително и за airbus. Те са 
основен доставчик за airbus електрон-
ни компоненти.

Въпрос – Къде се намира Вашият 
сервиз?

Той е на Околовръстния път на 
Овча купел. Там има една много хубава 
и голяма сграда с учебен център към 

  цялостноцялостно  
обзавеждане на автосервизи

Фирма Хидролифт Фирма Хидролифт ––
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нея и с въвеждащо обучение за автобо-
яджии, автотенекеджии.

Въпрос – Как се виждате след 
година - две? Ще се разраствате ли? 
Какви са плановете ви?

Плановете ни са  в действител-
ност да натиснем, тъй като в момен-
та пазара и ситуацията в страната е 
доста трудна, така, че трябва да 
удържим.

Въпрос – От къде доставяте ре-
зервните части?

Резервните части си ги доставя-
ме директно от производителите. 
Ние сме едни от основните доставчи-
ци на ABAC, които са най-голямата 
фирма за компресори и от там взима-
ме всичко.

Въпрос – Имате ли проблем с 
работния персонал? Трудно ли се 
намират специалисти?

За България това е един от основ-
ните проблеми. Ние също имаме една 
дейност, произвеждаме хидрозадвиж-
вания за асансьори и от доста време 
сме на пазара. Там ситуацията  с 
асансьорните монтьорите е доста 
трагична и поне след 5-6 години нито 
ще има кой да монтира, нито кой да 
поддържа. Според мен трябва да се 
вземат много спешни мерки по отно-
шение на обучението. Аз за това правя 
курсове както за автосервизното 
оборудване, така и за асансьорите за 
да помогна по някакъв начин в този 
процес, защото е ясно, че иначе няма 
как държавата да продължи.  И не само 
в нашия сектор.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА
HIDROLIFT AV & OMIA
Предлага цялостна гама от боя-

джийско оборудване предназначено за 
автосервизната дейност.

БОЯДЖИЙСКИ КАМЕРИ 
EOLIA 200 & 300

Комбинирани камери за боядисва-
не и печене.
  Вътрешни размери: 7м х 4м х 2.8 м
  Регулиране на над налягането в ка-

мерата чрез екстракторен агре-
гат

  Камера изградена от сандвич пане-
ли

  3 нива на филтрация (вкл. Пре фил-
триране чрез джоб филтри)

  Избор на вида и типа на подгряване 
на въздуха (директен пламък или 
горелка с топлообменник)

  Табло за управление
  По време на изпичането, автома-

тичното рециклиране става с кла-
пи, управлявани със серво мотори

  IRC 85 % - високоефективно луми-
нисцентно осветление

  Вентилаторните групи може да 
бъдат монтирани странично или 
отзад на камерата

  Много предимства: намалена консу-
мация за осветление с 25%, удължен 
живот на таванните филтри, пес-
тене на енергия, високо ефективен 
процес на загряване и др.

  Бояджийски камери Valoria 240 & 
300

  Комбинирани камери за боядисване 
и печене

  Със сертификат за съответствие
  Вътрешни размери: 7м х 4м х 2.8 м
  Регулиране на над налягането в ка-

мерата чрез екстракторен агре-
гат

  Камера изградена от сандвич пане-
ли

  3 нива на филтрация (вкл. Пре фил-
триране чрез джоб филтри)

  Избор на вида и типа на подгряване 
на въздуха (директен пламък или 
горелка с топлообменник)

  Табло за управление с два индикато-
ра за налягане и дистанционно 
управление на екстракторната 
клапа

  По време на изпичането, автома-
тичното рециклиране става с кла-
пи, управлявани със серво мотори

  IRC 85 % - високоефективно луми-
нисцентно осветление

  Множество възможности за разпо-
ложение на агрегатите

  Много предимства: намалена кон-
слумация за осветление с 25%, удъл-
жен живот на таванните филтри, 
пестене на енергия, високо ефекти-
вен процес на загряване и др.

БОЯДЖИЙСКА КАМЕРА LUXIA

Комбинирани камери за боядисва-
не и печене. Ново поколение - със сер-
тификат за съответствие за високо-
технологични процеси Directive + EN 
13355 + A1
  Вътрешни размери: 7м х 4м х 2.8 м
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  9 иновации в процесите (Energeco process, Energia 
report, Isophonia, Regul’press, Air touch, Aerospeed, др.)

  3 нива на филтрация
  Автоматизирано действие, което се програмира чрез 

7“ цветен сензорен контролен панел
  IRC 85 % - високоефективно луминисцентно осветле-

ние
  Избор на вида и типа на отоплението – с директен 

пламък или топлообменик с горелка
  Множество възможности за разположение на агрега-

тите
  Много предимства: разходи намалени с до 34%, увели-

чена продуктивност, ергономчна, енерго-спестяваща 
и др. 

МЕСТА ЗА ПОДГОТОВКА
Мултифункционални места за подготовка. Със сер-

тификат за съответствие.
  Единично или двойно място
  Предназначени за подготовка на повърхностите пре-

ди боядисване: шкурене, китосване, сушене, обезмасля-
ване и др.

  Конфигурация върху бетонова основа или метална ос-
нова

  Включва осветление и завеси
  Вентилаторната група може да е на пода или на тава-

на
  Допълнителни възможности: Компенсация на топлия 

въздух със или без пленум /централизирана станция за 
шлайфане и аспирация / ножични подемници / инфра-
червени лампи и др.

СЛЕДПРОДАЖБЕН СЕРВИЗ
За цялото Ви бояджийско оборудване: помощ, ремонт, 

съвет, филтри, поддръжка, резервни части и др.
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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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STARBUCKS® THE MALL 

STARBUCKS® SOFIA RING MALL  

STARBUCKS® PARADISE CENTER 

STARBUCKS® BULGARIA MALL 

STARBUCKS® SERDIKA CENTER 

 

STARBUCKS® GALLERIA MALL  

STARBUCKS® MALL PLOVDIV 

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA 

 

  Starbucks Bulgaria  
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www.avtobusi.comwww.avtobusi.com

Първо

национално

издание за автобуси

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ В  ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ
 СЪВРЕМЕННИ ОКСИ-ВОДОРОДНИ ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТВАНИ ОТ NEW ENERGY CORP
           ДОКОЛКО МОЖЕМ ДА ИМАМЕ ДОВЕРИЕ В АВТОСЕРВИЗА?
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Как го правим?
 
  Нагряване на нагарите във филтъра 
    до тяхно възпламеняване чрез Оксиводороден газ!

  Екологично 

  Без да се нарушава цялостта на керамиката!

  В рамките на деня!

  Гарантиран положителен ефект!

Цена: 420 лева без ДДС* 
                *(цената е за един брой филтър)

Ню Енерджи Корп. ООД
София, ул. Нешо Бончев 26
тел.: 0893461647

преди

след

преди

след

 

 

 

 

Имате проблем с 
Вашия Катализатор/DPF/FAP?
В рамките на деня ние ще го
ПОЧИСТИМ  ПОЧИСТИМ  РЕЦИКЛИРАМЕ!РЕЦИКЛИРАМЕ!
100% възстановяване на функциалността
на Вашия филтър!

(без използването на химически препарати)
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