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ò âî.

Печатен орган на Българска
Федерация пътнически транспорт

Съдържание



3

Какво ново у нас

бр. 3 (145), март, 2019 Автобуси&микробуси 

Втората половина на месец март бе белязана 
от роуд шоу и тест драйв  на VDL в София, 
Пловдив, Сливен, Бургас, Албена, Варна, Шу-

мен, Велико Търново и Мездра. 

За пръв път в България бе представен  VDL Futura 
FHD2 – New Drive Line. Най-новото поколение двига-
тели DAF euro 6, както и новата скоростна кутия 
Traxon на ZF са в перфектна комбинация с последната 
модификациа на VDL Futura FHD2.

VDL Road Show 2019 VDL Road Show 2019 
в Българияв България
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Официален представител на 
VDL Bus & Coach за България Ми-
рослав Николов представи  два 
автобуса:

-  VDL Futura FHD2 129/2300 TX, 
E6 – представящ най-новата 
продуктова гама на VDL Bus & 
Coach;

-  VDL Futura FHD2 129/370 AS-
Tronic, E5 – представящ фирма-
та на VDL заупотребявани ав-
тобуси VDL Bus Center;
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най-добър млад механик
За втора поредна година възпитаници на про-

фесионалните технически гимназии в Бълга-
рия участват в международното състезание 

„Най-добър млад механик“ (Young Car Mechanic). 
Учениците ще приложат своите умения в диагно-

стиката и ремонта на автомобили, състезавайки се с 
връстници от Полша, Литва, Латвия, Естония, Унга-
рия, Хърватска и Украйна. Състезанието в България се 
организира от Министерството на образованието и 
науката и „Интер Карс България“. 

Основната цел на „Young Car Mechanic“ е да популя-
ризира професията на автомобилния механик сред мла-
дежите, обмяна на опит и преподавателски практики, 
както и да открие млади таланти сред механиците на 
превозни средства. 

Състезанието ще протече в четири етапа. Вече 
стартира подготвителният кръг, в който училищата 
излъчват отбор-победител за участие в регионалния 
кръг. Той  се проведе в периода 14 - 23 март, когато бяха 
организирани 6 регионални състезания в средните тех-
нически училища в София, Силистра, Ловеч, Златица, 
Пловдив и Стара Загора. 

6-те най-добри отбора от регионалните състеза-
ния и от училището-домакин, ще се включат в нацио-
налната надпревара „Най-добър млад автомонтьор и 
водач на моторно превозно средство“, която ще се 

Български ученици в Български ученици в 
международна надпревара замеждународна надпревара за
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проведе от 11-ти до 13-ти април в София. Тримата млади 
механици с най-високи индивидуални резултати от нацио-
налния финал ще представят страната ни на Междуна-
родното състезание през май в Полша.

Станаха ясни 7-те отбора, които ще се състезават в 
националния етап от състезанието за най-добър млад ме-
ханик. Те бяха избрани в оспорвана битка между 48 отбора 
от професионалните технически гимназии от цялата 
страна. Шест от финалистите са победителите в регио-
налните шампионати, а седмият е отборът на училище-
то домакин, което ще приеме националния финал за 
„Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно пре-
возно средство“ 2019. Състезанието е част от междуна-
родния конкурс „Young Car Mechanic“ и се организира от 
Министерството на образованието и науката и „Интер 
Карс България“. 

Регионалните състезания се проведоха в Ловеч, Стара 
Загора, София, Силистра и Златица. Седмица по-рано при-
ключи надпреварата в Пловдив. 

Всеки отбор включваше по 4 състезатели. Трима от 
тях се състезаваха в категорията „Най-добър млад авто-
монтьор", а четвъртият -  в „Най-добър водач на МПС". 

Състезанията започнаха с решаване на теоретичен 
тест за автомонтьори, подготвен в три варианта ден 
по-рано от Министерството на образованието и наука-
та и онлайн тест за водач на МПС, генериран от Изпъл-
нителна агенция „Автомобилна администрация“. 

В надпреварата за най-добър автомонтьор отборите 
изпълниха по 4 различни практически задачи, а състезате-
лят с най-голям брой точки от всеки отбор изпълни по 
едно допълнително практическо задание.

Най-атрактивна и чакана бе надпреварата за май-
сторско управление на автомобил, която събра около тра-
сетата в дворовете на училищата-домакини десетки 
ученици и учители от участващите професионални гим-
назии. Те наблюдаваха последователно състезателните 
демонстрации на успоредно и перпендикулярно паркиране, 
движение напред и назад в тунел, и зигзагообразно заоби-
каляне на конуси за най-кратко време. 

Комплексен победител в регионално състезание в сто-
лицата стана отборът на Професионална гимназия по 
транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - гр. София. 

Състезанието в гр. Златица изстреля към националния 
етап от надпреварата отборът на Аграрно-техническа-
та професионална гимназия - гр. Златица, а в Силистра - 
Професионалната гимназия по механотехника „Владимир 
Комаров” - гр. Силистра.

Със сигурност участието си в състезанието в Ловеч 
ще запомнят от ПГМЕТ - гр. Ловеч в състав: Тодор Пенев, 
Петър Петров, Русалин Русалинов и Момчил Юлиянов, 
който се класира на 1-во място във всички категории.

Титлата в отборното класиране в регионалната над-
превара в гр. Стара Загора отиде при Професионална гим-
назия по механотехника и транспорт „Н. Й. Вапцаров“, гр. 
Стара Загора. Комплексен победител в състезанието в 
Пловдив преди седмица бе отборът на ПГМТ „Проф. Цве-
тан Лазаров“ - гр. Пловдив. Възпитаниците на инж. Георги 
Гергов - Христо Христов, Николай Петаларев, Владимир 
Оджаков и Драгомир Тодоров ще премерят сили в нацио-
налния финал от 11-ти до 13-ти април в ПГТ „Макгахан“ в 
София. 

България участва за втора поредна година в междуна-
родното състезание „Най-добър млад механик“ (Young Car 
Mechanic), организиран от „Inter Cars S.A“. В надпреварата 
участват възпитаници на професионалните технически 
гимназии от Полша, Литва, Латвия, Естония, България, 
Унгария, Хърватска и Украйна. Тримата участници с 
най-високи индивидуални резултати от националните 
състезания ще премерят сили и умения в диагностиката 
и ремонта на автомобили на финала в Полша през май.

„Професията автомонтьор става все по-търсена и у 
нас, и в останалите страни от Европейския съюз. С това 
състезание искаме да покажем и утвърдим начин за ефек-
тивно взаимодействие между бизнеса и образованието, 
като предизвикаме конкурентния дух и подкрепим профе-
сионалното развитие на младите механици“, казва Вихрен 
Богданов от „Интер Карс България“. 

Да покажеш знанията и уменията си в истински авто-
мобилен сервиз е първата стъпка към намиране на работа. 
Националното състезание за най-добър млад автомон-
тьор, освен че избира най-добрите ученици, им дава и 
шанс за среща с потенциални работодатели, посочват 
още организаторите. 
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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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      Уважаеми г-н Желязков,

Във връзка с предстоящото разглеждане на  Предложе-
ние за Регламент на европейския парламент и на съвета за 
изменение на Регламент /ЕО/ 1073/2009 относно общите 
правила за достъп до международния пазар на автобусни 
превози, моля да вземете в    предвид следното:

В Предложението се казва, че при последваща оценка 
на Регламента, извършена от 2015 г. до 2017 г. е направено  
заключението, че той само частично е довел до резулта-
ти по отношение на първоначалната му цел за насърча-
ване на автобусните превози като устойчива алтерна-
тива на личните автомобили. 

Установено е, че отварянето на националните паза-
ри на автобусните редовни превози е довело до голям 
брой оператори, които тогава предоставят и между-
народни услуги, в резултат на което се наблюдава 
по-голямо въздействие върху броя международни марш-
рути и върху честотата на превозите, отколкото 
въздействието само от паневропейското законода-
телство. 

Според направените изводи, все по-голямото от-
варяне на националните пазари ще доведе до разви-
тие на международния пазар на редовните превози, 
като отделно от това ще има и ползи за пътници-
те, които осъществяват пътувания в рамките на 
държавата. Като основни установени проблеми се 
посочват пречките в рамките на националните па-
зари, затрудняващи развитието на междуградски-
те автобусни превози, и ниският дял на устойчиви-
те видове пътнически превози. Твърди се, че с насто-

ящото предложение, което е част от инициативата 
„Програма за пригодност и резултатност на регула-
торната рамка (REFIT)“ , се цели да се отстранят тези 
недостатъци.  Браншовите организации, представлява-

щи транспортните фирми, извършващи обществен 
превоз на пътници в Р България, не споделят тези твър-

дения. 
В предложението се казва, че то е част от по-широк 

текущ преглед на законодателството в областта на ав-
томобилните превози. То е тясно свързано с други съ-
ществуващи правни актове относно автомобилните 
превози. Тук е мястото да кажем, че настоящото пред-
ложение не е съобразено нито с целите на Регламент /
ЕО/ 1073/2009относно насърчаването на автобусните 
превози като устойчива алтернатива на личните ав-
томобили, нито с Регламент /ЕО/ 1370/2007 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 23.10.2007г. относно 
обществените услуги за пътничиски превоз с железопъ-
тен и автомобилен транспорт и за отмяна на регла-
менти /ЕИО/№ 1191/69 и /ЕИО/ № 1107/70 на Съвета. 
Според така направеното предложение, извършване-
то на междуградските автобусни превози ще се уле-
сни, като се разгледат правилата във връзка с вътреш-
ния пазар, социалното положение и командироването на 
работници, за да се гарантират справедливи условия на 
труд за водачите и лоялна конкуренция между операто-
рите.

Извършените проучвания и опитът на държави-
те-членки, в които от години съществува конкуренция в 
сектора на обществения превоз, показват, че при наличие 
на подходящи предпазни мерки въвеждането на регулира-
на конкуренция между операторите води до по-атрак-
тивни и новаторски услуги на по-ниски цени и няма ве-
роятност да възпрепятства изпълнението на специ-
фичните задачи, възложени на операторите на об-
ществени услуги. 

Твърдението, че „настоящото предложение отго-
варя на целите за мобилност с ниски емисии и на цел-
та на енергийния съюз за декарбонизация на транс-
порта, както и на общата транспортна политика, 
описана в Бялата книга „Пътна карта за постигането 
на единно европейско транспортно пространство – 
към конкурентоспособна  транспортна система с 
ефективно използване на ресурсите“ от 2011 г. .” също 
не споделяме. Основните цели на Бялата книга на Коми-
сията от 12 септември 2001 г.„Европейска транспорт-
на политика до 2010 г.: време за вземане на решения“ са 
гарантирането на безопасни, ефективни и високока-
чествени услуги за пътнически превоз, чрез регулирана 
конкуренция, като се гарантират също прозрачността 
и изпълнението на обществените услуги за пътнически 
превоз, при отчитане на социалните фактори, факто-
рите, свързани с околната среда и регионалното разви-
тие, или предлагането на специфични тарифни условия за 
някои категории пътници като пенсионерите, и премах-
ването на различията между транспортните предприя-
тия от различните държави-членки, които биха могли да 
предизвикат съществени нарушения на конкуренцията. 
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За да могат да организират своите обществени услуги за 
пътнически превоз, така че най-добре да отговорят на 
потребностите на обществеността, всички компе-
тентни органи трябва да могат свободно да избират 
своите оператори на обществени услуги, като отчи-
тат интересите на малките и средни предприятия, 
съгласно предвидените в настоящия регламент усло-
вия. За да се гарантира прилагането на принципите 
на прозрачност, еднакво третиране на конкуриращи-
те се оператори и пропорционалност, при предоста-
вяне на компенсация или изключителни права е из-
ключително важно в обществената поръчка за услуги 
между компетентния орган и избрания оператор на 
обществена услуга да се определят естеството на за-
дълженията, свързани с обществената услуга, и дого-
вореното възнаграждение. Формата или наименова-
нието на договора може да се различават в зависимост 
от правните системи на държавите-членки.

В условията на пълна либерализация на пазара на 
пътници, при която не би могло да се прилага т.н. „регу-
лирана конкуренция“, пред превозвачите не би могло да 
се поставят и  изисквания относно ниските емисии и 
качеството на извършваната услуга, което няма как да 
доведе и до желаните резултати в тази посока.   В този 
смисъл  Държавите-членки ще трябва да разчитат на 
това, изборът на пътниците да доведе до повишаване на 
конкурентно способността, което само по себе си не от-
говоря на целите на цитираните по-горе нормативни ак-
тове. Твърдението в  Предложение за Регламент на евро-
пейския парламент и на съвета за изменение на Регламент 
/ЕО/ 1073/2009 относно общите правила за достъп до меж-
дународния пазар на автобусни превози , че междуградски-
ят автобусен сектор не се развива с темп, сравним с този 
на другите видове транспорт, и относителният му дял е 
продължил да спада в един продължителен период, поради 
това, че: съществуват пречки в рамките на национални-
те пазари, възпрепятстващи развитието на междуград-
ските автобусни превози, считаме за несъстоятелно. 
Към настоящият момент, разпоредбите на Регламент 
1370/2007,  предоставят пълна възможност на всеки 
един оператор на услугата да участва в конкурентна 
процедура за възлагане на услугата превоз на пътници 
във всяка една държава-членка на ЕС. В този смисъл въз-
лагането на услугата е достатъчно либерализирана и 
осигурява достъп на всеки превозвач в ЕС до всеки един 
пазар на пътници във всички държави-членки на ЕС. 
Имайки предвид, че Р България е възприела във вътреш-
ното си законодателство и е осигурила приложение-
то на Регламент 1370/2007, твърдението, че така 
направеното предложение ще създаде нови бизнес 
възможности за операторите в сектора, като така 
ще се увеличат заетостта, растежът и изборът за 
пътниците, също смятаме за несъстоятелно. Въз-
лагането на превозите от Областните и РТС се 
извършва по реда на Закона за автомобилните пре-

вози и Регламент 1370, след проведена процедура по 
реда на Закона за обществените поръчки или Закона 
за концесиите. Договорите със съответната Общи-
на са с параметрите заложени в офертата на участ-

ника, а именно цена, конкретен автобус, социални об-
лекчения.  Превозвача не може да променя цената в ни-
коя от двете посоки, освен с годишната инфлация. Из-

хождайки от това, че оферираната от превозвача цена е 

функция от икономическа обос- новка, в която 
пътнико потока е основният фактор, намаляването на 
същия в следствие на по- висока конкуренция, породена 
от либерализирането на пазара ще доведе до повишаване 
на цената за единица пътуване. Такава промяна, обаче, е 
невъзможна за възлаганията по ЗОП. 

В договорите, сключени след проведената конку-
рентна процедура, обикновено са фиксирани основните 
технически параметри, на които следва да отговарят ав-
тобусите, с които се обслужват възложените превози, а 
имено: клас, категория, възраст, екологичност, пътнико 
вместимост. Тези параметри не могат да бъдат променя-
ни от превозвача в хода на изпълнението на договора. Ако 
същият с цел конкурентно способност реши да замени 50 
местен с 30 местен автобус или такъв Евро 5 с Евро 6, ще 
изпадне в хипотезата на неизправна страна по договора. 
При либерализирането на пазара, пред превозвача не мо-
гат да се поставят тези изисквания. На практика, той 
ще може да изпълнява превозите с каквито автобуси 
сам намери за добре, което по никакъв начин не би пови-
шило качеството на услугата.

Друг съществен момент е, че всички обществени 
превози по редовни автобусни линии в Р България след-
ва да се извършват в съответствие с изискванията на 
националното законодателство, включително и по 
отношение на предоставяне на намаления от редов-
ните цени за право имащи групи граждани. Профила на 
потребителя на тази услуга показва, че 70% от пътува-
щите се възползват от това си право. Евентуалното 
либерализиране на пазара ще доведе нови конкуренти, на 
които по никакъв начин не би могло да им се вмени това 
задължение.

Посочените дотук мотиви очертават достатъчно 
ясни перспективи за националните превозвачи- фалит. 
Вследствие на нулева възможност за конкурентно способ-
ност, дори при икономическа възможност от страна на 
същите за инвестиции в по- нови и по- качествени авто-
буси и предлагане на по- ниски цени, разпоредбите на 
Регламент 1370/2007 и на сключените по тези процеду-
ри договори с общините– възложители на превоза, не 
позволява това. Избягването на задължението за пре-
доставяне на намаления, дори националното законо-
дателство да бъде променено в тази посока, не може 
да бъде постигнато, тъй като сключените вече дого-
вори остават, а такава промяна в тях е ЗНАЧИТЕЛ-
НА, съгласно Закона за обществените поръчки. 

Освен щетите, които либерализацията на пазара 
ще нанесе на транспортните фирми в Р България, не по 
малки щети ще претърпи и фиска. Около 70-80% от об-
служванията от Общинските и Областните транс-
портни схеми ще бъдат закрити, ако не са дофинанси-
рани от бюджета на Р България. Както е известно, и 
днес 80 Общини в България страдат от липса на транс-
портно обслужване в следствие от липсата на икономи-
чески интерес от превозвачите. Други поне 100 са на 
ръба, като поддържат такъв в следствие от комбинира-
нето на неефективни с ефективни линии. Либерализа-
цията в никой случай няма да повлияе на това неефек-
тивните линии да бъдат обслужвани-липсва икономиче-
ски мотив за това. Напротив, при либерализация на паза-
ра и ефективите линии ще станат също неефективни. 
Към настоящия момент действащото законодателство, 
в условията на “регулирана конкуренция“ има възможност 
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да осигури комбиниране на неефективни с ефективни ли-
нии, с оглед осигуряване на транспортното обслужване 
на населението. При либерализация на пазара няма да 
има възможен търговски механизъм по който това да се 
случи. 

Не е за пренебрегване и факта, че при изготвянето 
на транспортните схеми, общините –възложители 
на превоза, съобразяват разписанията на автобусите 
с тези на БДЖ. Сега действащото законодателство 
предоставя възможност за гарантиране комфорт на 
БДЖ в рамките на определен часови диапазон преди 
всяко едно обслужване. Либерализацията, обаче, ще 
лиши БДЖ от този комфорт, т.е. фиска ще бъде на-
товарен с обслужване на допълнителни загуби на же-
лезницата. Ако сега ДБ финансира частично и крайно 
недостатъчно обслужването във високопланинските и 
слабо достъпни райони,то при евентуалното приема-
не на този пакет ще трябва да финансира абсолютно 
всички нерентабилни превози, включително тези, кои-
то в момента са извън обхвата на финансирането му.

Предвид изложеното, напълно подкрепяме направе-
ното от IRU предложение - Член 25, параграф 1б (нов): 

Държавите-членки могат да не прилагат разпоред-
бите на глава III от настоящия регламент по отноше-
ние на вътрешните редовни превози за територии, об-
хванати от услуги от общ икономически интерес, при 
условие че:  

- неприлаганото е надлежно обосновано от причини, 
които могат да доведат до нарушаване на териториал-
ния баланс и социалното сближаване 

- и обществените поръчки за услуги се възлагат след 
конкурсна процедура в съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕО) № 1370/2007.

Напълно подкрепяме и становището на Федералния 
съвет (Bundesrat) към Парламента на Австрия , който 
твърдо отхвърля пълната либерализация на каботажни-
те превози под формата на редовни превози и специални 
изисквания относно процедурата, както е предвидено в 
предложението. Действащите правни разпоредби разре-
шават каботажните превози само като част от меж-
дународни редовни превози след получаване на разреше-
ние от съответния национален орган съгласно нацио-
налните изисквания за националния пазар. За разлика 
от това, внесеното от Комисията предложение пред-
вижда каботажните превози да се извършват отдел-
но от международни редовни превози и да се разреша-
ват съгласно изискванията относно процедурата и 
основанията за изключване, посочени в Регламента. 
Подкрепяме и становището, че не може национални-
ят пазар да бъде отворен изцяло и да се урежда пре-
димно от правото на ЕС, тъй като последното ще 
се отнася само за превозвачи, които не са установе-
ни в съответната държава и следователно това ще 
представлява неприемлива дискриминация на пре-
возвачите, установени на територията било на Ав-
стрия или на някоя друга страна-членка на ЕС, а ос-
вен това ще противоречи на принципите на субси-

диарност и пропорционалност.
Смятаме, че подобни сериозни промени следва да 

се извършват на база на задълбочен анализ . Направено-
то проучване от Комисията е на база  получени общо 

171 коментара. 18 на общия въпросник: 8 отговора от 
граждани/потребители; 7 — от дружества; 2 — от не-

правителствени организации и 1 отговор от други рес-
понденти. 153 отговора са  на специализирания въпрос-
ник: 68 — от дружества в транспортната верига; 28 — 
от неправителствени органи; 17 отговора — от работе-
щи в сектора на автомобилните пътнически превози; 7 
— от регулаторни органи; 3 — от държавни органи в ЕС; 
3 — от правоприлагащи органи; 1 отговор от гражданин/
потребител; 1 отговор от член на научната общност и 
25 отговора от други респонденти. Несериозно е толкова 
важни решения, касаещи една от най – уязвимите сфери- 
общестевният превоз на пътници да се взимат на базата 
на 171 коментара и на базата на 18 проведени интервю-
та-с 6министерства/регулатори, 4 паневропейски органи-
зации, 4 оператори и 4 сдружения на оператори.

По отношение на поставените въпроси относно дос-
тъпа до терминали, българското законодателство е из-
цяло съобразено с европейското и към настоящия мо-
мент и Закона за автомобилните превози, и Наредба № 
33 на МТИТС ясно регламентират условията и изисква-
нията както за автогарите, така и за достъпа на пре-
возвачите до тях.  

Предвид изложеното, считаме, че следва да се на-
правят конкретни предложения за изменения в предло-
жените от комисията текстове, като се даде въз-
можност държавите-членки да могат сами да опреде-
лят дали да прилагат Регламент /ЕО/ 1370/2007 или 
Регламент /ЕО/ 1073/2009, предвид това, че двата ре-
гламента са взаимно изключващи се по отношение на 
вътрешните редовни превози /подкрепяме предложе-
нието на  - IRU Член 25, параграф 1б (нов)/.

При прилагането на Регламент /ЕО/ 1073/2009,  дър-
жавите-членки следва сами да определят разстоянията и 
маршрутите по които да осигурят достъп до междуна-
родния и националния пазар на редовни превози, във всич-
ки случаи, когато услугата би нарушила икономическото 
равновесия на договор за обществена услуга. Определяне-
то на 100км. по права линия не е нито икономически, 
нито практически обосновано и не е ясно как именно е 
определена конкретната дължина на маршрута. Счи-
таме също, че текста : „ Решаващите органи не от-
хвърлят заявление единствено на основанието, че 
превозвач предлага по-ниски цени от тези, предлагани 
от другите превозвачи, или че въпросната връзка вече 
се обслужва от други автомобилни превозвачи.” следва 
да отпадне изцяло.  Установяването на това, дали до-
пускането на още един превозвач по определен марш-
рут би нарушило икономическото равновесие на дого-
вор за обществена услуга е пряко свързано с цената на 
същата. При възлагане на превозите по реда на Регла-
мент /ЕО/ 1370/2007, чрез процедура за обществена по-
ръчка се залагат трайно цени, които в процеса на из-
пълнение на договора не могат да бъдат променяни, ос-
вен с индекса на инфлацията. Следователно допускане-
то на пазара на превозвач, който предлага по-ниска 
цена, създава условия за нелоялна конкуренция и нанася 
щети и на фиска. Освен това, за да има прозрачност и 
лоялна конкуренция би следвало регулаторния орган да 
следи именно за това, услугата да се предлага на конку-
рентни цени и да не допуска цени под себестойност на 
услугата.

С уважение: Магдалена Милтенова - 
Председател на КАП

12 Автобуси&микробуси бр. 3 (145), март, 2019
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Уважаеми дами и господа 
от всички институции и медии, 

Нашето разбиране и нашата практика по въпроса с 
издаването на РАЗРЕШЕНИЯТА за таксиметров превоз 
на пътници от Дирекциите „ТРАНСПОРТ” на съот-
ветните общини след 01.04.2016 г. (когато влязоха в 
сила новите промени в ЗМДТ, ЗКПО, ЗДДФЛ и ЗАП), 
произтичащи от срещите и разговорите ни с народни-
те представители от КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТ И 
ФИНАНСИ, както и с тези от КОМИСИЯТА ПО 
ТРАНСПОРТ, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И 
СЪОБЩЕНИЯ към НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ на РЕПУ-
БЛИКА БЪЛГАРИЯ, произтичащи и от поредицата от 
срещи с Министъра на транспорта (винаги в присъст-
вието на Изпълнителния директор на ИЗПЪЛНИТЕЛ-
НА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСРАЦИЯ” 
както и на директорите на дирекции към агенцията, 
с отношение по въпроса, между които Дирекция 
„ПРАВНА”) са:

1. РАЗРЕШЕНИЕТО се издава на таксиметров 
автомобил, а не на таксиметров шофьор за дейност-
та ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, предвид 
на което в един таксиметров автомобил има 
САМО ЕДИН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ и той се 
фискализира на ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
(ДЗЛ) на таксиметровия автомобил.

2. ДЗЛ  или това лице, на което се 
фискализира таксиметровият апарат в таксиме-
тровия автомобил е или ПРЕВОЗВАЧА или ВОДА-
ЧА, който извършва дейността за своя сметка 
от името на регистрирания превозвач, които са 
ТЪРГОВЦИ, вписани в ТЪРГОВСКИЯ или БУЛС-
ТАТ регистъра на Агенцията по вписвания. ПРЕ-
ВОЗВАЧЪТ може да бъде физическо или юридическо 
лице, а ВОДАЧЪТ – само физическо лице (едноличен 
търговец или с регистрация, включваща трите 
имена, ЕГН и БУЛСТАТ номера на търговеца). Като 
търговци, всички изброени ДЗЛ имат правото да 
назначават шофьори на трудов договор, с произтича-
щите от това задължения към НОИ.

3. Плащането на ДАНЪКА ЗА ДЕЙНОСТТА 

ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ, явяващ се 
АЛТЕРНАТИВЕН ДАНЪК (алтернативен на ЗКПО и 
ЗДДФЛ, но не и на ЗДДС), се извършва от ПРЕВОЗ-
ВАЧА (за да не се налага разкарването на 30 000 
ДЗЛ вместо 1 000 ПРЕВОЗВАЧА). При наличието на 
ВОДАЧ, който извършва дейността за своя сметка 
от името на регистриран ПРЕВОЗВАЧ, този данък 
се плаща от ПРЕВОЗВАЧА, а се осчетоводява от 
ВОДАЧА и при годишното счетоводно приключване 
тези пари фигурират само в паричния поток на ПРЕ-
ВОЗВАЧА, тъй като при него те са само „транзитни”.

4. За уреждането на тези и всички други отно-
шения между ПРЕВОЗВАЧА  и ВОДАЧА законодателят 
е предвидил тъй наречения „ДОГОВОР” между тях със 
свободен текст.

Проблемите по този един от тридесетте пункта 
на плащания с различна периодичност (от един ден 
до една година) от ДЗЛ на таксиметровия автомо-
бил идват от ТЪЛКУВАНИЯТА на различните „екс-
перти” от съответните институции, за да може 
всеки да има за ОСНОВАНИЕ съответното ТЪЛ-
КУВАНИЕ, забравяйки, че над всичко е конститу-
цията, а подчинени на нея са законите и произти-
чащите от тях наредби, при равенство на закони-
те. От тук следва, че в търговския обект ТАКСИ-
МЕТРОВ АВТОМОБИЛ има само един таксиметров 
апарат, а в РАЗРЕШЕНИЕТО за таксиметров превоз 
на пътници следва да се изписват само наименова-
нието и ЕДИННИЯТ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД 
(ЕИК) на ПРЕВОЗВАЧА, ако той е ДЗЛ или наимено-
ванията и ЕИК на ПРЕВОЗВАЧА и на ВОДАЧА ако 
последният извършва дейността за своя сметка от 
името на регистрирания превозвач.

===========================================
Ще Ви припомним ИСТОРИЯТА И РАЗВИТИЕТО НА 
БРАНША „ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С 
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ” по възможно най-краткия 
начин, за да Ви улесним в пренастройката Ви към него 
от гледна точка на бъдещото му съществуване. Тук 
няма  РАБОТОДАТЕЛИ и РАБОТНИЦИ, а ПРЕВОЗВА-
ЧИ и ВОДАЧИ (браншовите организации защитаваме 
интересите на едните или на другите или на едните 

и другите, като например организацията, на която 

ДО ВСИЧКИ ДО ВСИЧКИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ИНСТИТУЦИИ ИНСТИТУЦИИ 
И МЕДИИИ МЕДИИ

в РЕПУБЛИКА в РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯБЪЛГАРИЯ

1582 София, Дружба 2, 
бл. 413, вх. А, ет. 6, ап. 23
http://www.taxiunion.bg

Сдружение с нестопанска цел

ОТВОРЕНО ПИСМО ОТВОРЕНО ПИСМО 
относно РАЗБИРАНЕТО и ПРАКТИКАТА наотносно РАЗБИРАНЕТО и ПРАКТИКАТА на
СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ, БРАНШОВА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ, 
АСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯАСОЦИАЦИЯ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
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аз съм председател, търсейки баланса на интересите 
между превозвачите и водачите, отчитайки, че в 80% 
от случаите интересите им се припокриват). ПРЕВОЗ-
ВАЧИТЕ са ОРГАНИЗАТОРИТЕ на дейността: (изграж-
дат или създават във времето марката на транспорт-
ната компания; диспечерските пунктове; телефоните 
за връзка; мобилните приложения; предоставяните на 
клиента услуги; сервизното обслужване на таксимет-
ровите автомобили; франчайзовите отношения; в 
повечето случаи са посредници на лизинговите или 
застрахователните отношения; здравните кабинети; 
клубовете за релаксация; заведенията за бързо хра-
нене; гаражи с определен капацитет; организацията 
на инспекторите или бригадирите; счетоводното 
или  правното обслужване на компанията и шофьор-
ите; ВСК за шофьорите и тяхното документално 
обслужване и т.н. и прочие, но най-важното – те 
представляват десетките, стотиците или хиляди 
данъчно-задължени лица пред ДЪЖАВАТА или 
ОБЩИНАТА, т.е. последните разговарят с един 
вместо с десетки, стотици или хиляди данъч-
но-задължени лица). ВОДАЧИТЕ са ИЗПЪЛНИТЕ-
ЛИТЕ на дейността: (таксиметровите автомо-
били в повече от 90% от случаите са или тяхна 
собственост или те са техни лизингополучатели 
при разсрочена във времето собственост, т.е. те 
ги обгрижват за своя сметка; таксиметровите 
апарати са собственост на данъчно-задължените 
лица, а последните са или ВОДАЧИТЕ  или ВЪНШ-
НИ ДЗЛ, при които ВОДАЧИТЕ се наемат с автомо-
билите си и като ШОФЬОРИ на трудов договор от 
гледна точка на 2 от 30 свои задължения – ЛИЧНИТЕ 

ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ – т.е. за 28 свои задължения 
(виж ЗАБЕЛЕЖКАТА) с различна периодичност от един 
ден до една година те плащат като попове, в т.ч. и 
ДДС върху плащанията, а личните си данъци и оси-
гуровки или ги плащат като попове в качеството си 
на САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ или им ги плащат 
КУХИТЕ ДЗЛ, т.е. не ги плащат). Поправката Въл-
ков/Михов целеше КУХИТЕ ДЗЛ да станат и КУХИ 
ПРЕВОЗВАЧИ, т.е. в държавата и общините да не 
постъпват никакви ДАНЪЦИ и ОСИГУРОВКИ. 
Поправката Стоянова/Иванов/Ташков целеше и 
наложи в държавата да постъпват около 15 000 000 
лв. от ДАНЪЦИ и да се плащат ОСИГУРОВКИ от 
ДЗЛ, защото не ВОДАЧИТЕ, а ЛИЦАТА (физически 
или юридически), но не КУХИ, а РЕАЛНИ, плащат 
ОСИГУРОВКИТЕ и ДАНЪЦИТЕ (алтернативен 
данък върху дейността таксиметров превоз на път-
ници) на ВОДАЧИТЕ.

=======================================
ЗАБЕЛЕЖКА: 
1/горива; 2/авточасти; 3/сервизно обслужване; 4/ока-

беляване на таксиметров апарат/черешки/табела 
„ТАКСИ“; 5/ обслужване на таксиметров апарат/
черешки/табела „ТАКСИ“; 5/ метеорологични провер-
ки – задължителни или при повреди в таксиметровия 
апарат; 6/ окабеляване на таблет/и и инсталиране на 
мобилни приложения; 7/ ремонти на таблети; 8/ заку-
пуване и периодично подновяване на: чохъл за таксиме-
тровия апарат; фактурник на ДЗЛ; табела „НЕ РАБО-
ТИ“; пътна книжка; стойка за служебни карти; стойка 
за визитки; стойка за таблет; стойка за таксиметро-
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вия апарат; 9/ закупуване и периодично подновяване на 
атласи за града и за страната; 10/ закупуване и пери-
одично подновяване на стикерите на автомобила; 11/ 
боядисване и периодично пребоядисване след ПТП на 
автомобила или за подновяването му; 12/ ежедневна 
хигиена на автомобила (прахосмукачка/препарат/
изплакване) и периодично или предизвикано освежа-
ване на тапицерията и салона в т.ч. периодично 
закупуване на освежители и почистващи препара-
ти за салона и за външната жълта боя; 13/ перио-
дични и предизвикани медицински прегледи на 
шофьорите; 14/ периодични и предизвикани месечни 
технически прегледи, както и полугодишни такива 
на автомобила; 15/ винетни такси; 16/ периодични 
вноски за КАСКО на автомобила; 17/ периодични 
вноски за „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ на авто-
мобила; 18/ периодични вноски по застраховка „ЗЛО-
ПОЛУКА“ на местата в автомобила; 19/ ежеседмич-
ни лизингови вноски за автомобила; 20/ ежеседмични 
арендни вноски за автомобила; 21/ ежемесечни фран-
чайзови вноски за автомобила; 22/ периодични глоби 
по актове или фишове на външните или вътрешните 
контролни органи; 23/ периодични вноски по данък 
МПС; 24/ периодични такси за паркиране на автомо-
била; 25/ периодично закупуване на течност за чис-
тачки; 26/ периодично закупуване на антифриз; 27/ 
периодично закупуване на спирачна течност; хидрав-
лична течност; масло за двигателя; масло за скорост-
ната кутия; 28/ проверка и доливане на фреон за кли-
матичната инсталация; 29/ годишен алтернативен 
данък; 30/ периодични осигурителни вноски.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: 
1/ Почти няма шофьор без платени здравни осигуров-

ки (по ЕГН контролният орган винаги може да провери 
здравноосигурителния му статос по всяко време и на 
всяко място); 2/ Ако нещо не се плаща от повечето 
шофьори и от техните ДЗЛ – то това са само пенси-
онните осигуровки – НЕ ЖЕЛАЯТ ДА ПЛАЩАТ 
КАТО САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ИЛИ НА ТРУДОВ 
ДОГОВОР ВЪРХУ МИНИМАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН 
ДОХОД или МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА 
(защото не могат да си позволят друго) и накрая ДА 
ПОЛУЧАВАТ МИНИМАЛНА ПЕНСИЯ – предпочи-
тат без пенсия и работа до смърт – ето това е 
истината за всеки българин и в това число такси-
метров шофьор; 3/ Всеки шофьор продължава да 
плаща само здравни осигуровки и след пенсионира-
нето си в случаите, когато продължава да работи 
като таксиметров шофьор; 4/ Всеки външен 
наблюдател може и констатира само и единстве-
но този факт – НЕПЛАЩАНЕТО НА ПЕНСИОН-
НИ ОСИГУРОВКИ – и като наш враг казва – 
АМА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ НЕ ПЛА-
ЩАТ НИЩО – напротив – ТАКСИМЕТРОВИТЕ 
ШОФЬОРИ ПЛАЩАТ ЕДИНСТВЕНИ ВСИЧКО 
ИЗБРОЕНО ПО–ГОРЕ, ЗАЩОТО НЕ МОГАТ ДА 
УКРИЯТ ИЛИ СПЕСТЯТ ДОРИ ЕДНО НЕЩО ОТ 
ИЗБРОЕНИТЕ 30 ПОЗИЦИИ, ИЗКЛЮЧАЯ ПЕНСИ-
ОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ!!! 5/ Като махнем плаща-
нето на алтернативния данък, на осигуровките (2 
бр.), на застраховките (3 бр.) и на винетните такси, 
които не се облагат по ЗДДС, то В 24 ОТ ГОРЕИЗ-
БРОЕНИТЕ ПОЗИЦИИ все- ки ДЗЛ на таксимет-

ров автомобил на практика заплаща и включения 
ДДС като краен потребител – или ДЗЛ на таксиме-
тровия автомобил, а на практика таксиметровият 
шофьор, който реално плаща вместо кухия ДЗЛ, СЕ 
ЯВЯВА НАЙ–ГОЛЕМИЯ ПЪЛНАЧ НА ДДС В РЕПУ-
БЛИКАНСКИЯ БЮДЖЕТ!!! ЩЕ СЕ НАМЕРИ ЛИ 
ПОНЕ ЕДИН ЧОВЕК ДА КАЖЕ НЕЩО НАПРОТИВ? 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ НАМЕРИ !!! А ще се намери ли някой 
да изброи повече от 10 до 15 позиции, ПО КОИТО 
ИЗВЪРШВА ПЛАЩАНИЯТА СИ ПО ДЕЙНОСТТА ВСЕ-
КИ КОЙ ДА Е ДРУГ ТЪРГОВЕЦ В БЪЛГАРИЯ? С ЛУПА 
ДА ГО ТЪРСИТЕ – НЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТАКЪВ 
ДРУГ ТЪРГОВЕЦ !!!

ПРИ ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ МОЛЯ ДА СПРЕТЕ С 
ОПЛЮВКИТЕ НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ШОФЬОРИ, 
ЗАЩОТО ЩЕ ВЗЕМЕМ МЕРКИ СРЕШУ ВСИЧКИ 
ВАС!!! 

==========================================
ЗА ТАКСИМЕТРОВИТЕ АПАРАТИ: където има хар-

дуер и софтуер са възможни манипулации, особено в 
частта на хардуера. Възможно е и решаването на 
проблемите В РАМКИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
ТАКСИМЕТРОВИ АПАРАТИ,тъй като те отгова-
рят на Директивата MI–007 на ЕС. Не е проблем 
добавянето на началният час на всеки курс към 
изписването на крайния час във фискалния бон за 
клиента. Не са проблем и защитите: на сигнала от 
скоростната кутия към километража, както и 
манипулациите на престояването на таксиметрови-
ят автомобил, във връзка с крайната цена на курса, 
изписван на таксиметровите апарати. При това поло-
жение, за успокоение на таксиметровите шофьори, не 
се налага закупуването на нов тип таксиметрови апа-
рати – и немският и българският са по Диктива 
MI–007 на ЕС – курсът обаче за клиента е доста по–
скъп по немския, отколкото по българския апарат – и 
това можем да Ви го демонстрираме.

ЗА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ: най–
малката икономическа единица на нашия пазар е 
ОТДЕЛНИЯТ ТАКСИМЕТРОВ АВТОМОБИЛ. В 
един автомобил трябва да има ЕДИН ТАКСИМЕТ-
РОВ АПАРАТ и той ДА Е ФИСКАЛИЗИРАН НЕ НА 
ВОДАЧА, А НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ, 
КОЕТО НОСИ ОТГОВОРНОСТТА ЗА ПЛАЩАНЕТО 
НА ДАНЪЦИТЕ И ОСИГУРОВКИТЕ, както и отго-
ворностите за трудовите договори при наличието 
на втори, а по изключение и трети шофьор. Тъй 
като това е практиката, то това трябва да е и 
ПРОМЯНАТА В ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ 
ПРЕВОЗИ – навсякъде в закона да се изписва ДАНЪЧ-
НО ЗАДЪЛЖЕНО ЛИЦЕ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА 
ОТ ИМЕТО ... вместо ВОДАЧ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТ-
КА ОТ ИМЕТО ...

=======================================
НАШАТА ВИЗИЯ за ИЗДАВАНЕ И ПРЕИЗДАВАНЕ 

НА УВЛТА си остава в ДВЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ПЪРВО НАПРАВЛЕНИЕ:  Новото картонче на Удос-

товерението за водач на лек таксиметров автомобил 
/УВЛТА/ ИААА към МТИТС да прекрати да го издава 
по новите и да продължи да го издава сега и за в бъде-
ще ПО СТАРИТЕ ГАБАРИТИ, предвид на това, че само 

при старите габарити може да се съхранява в „кла-
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сьорите за документи”, намиращи се в търговската 
мрежа на нашата страна. Убедени сме, че това може 
да стане веднага.

ВТОРО НАПРАВЛЕНИЕ:  Съгласни сме, че вината 
е повече Наша, отколкото на ИААА и МТИТС, но 
Ви молим настоятелно веднага да направите по 
надлежния ред и СЛЕДНАТА ВТОРА ИЗКЛЮЧИ-
ТЕЛНО ВАЖНА КОРЕКЦИЯ, касаеща отново УВЛ-
ТА, а именно:

1/ УВЛТА се придобива САМО ВЕДНЪЖ ЧРЕЗ 
ИЗПИТ.

2/ УВЛТА се преиздава САМО ПО ДОКУМЕНТИ 
на всеки пет години. Преиздаването следва да се 
направи в 14_дневен срок преди изтичането на 
фиксирания в него срок, като в противен случай 
водачът се счита, че е без УВЛТА до неговото пре-
издаване по документи. МОТИВИТЕ ни са, че вода-
чът може да е в чужбина, в болница и т.н. или по 
различни причини да не е могъл да се включи в упо-
менатия 14_дневен срок, НО ЗАПАЗВАМЕ ПРЕЗЮМ-
ПЦИЯТА, ЧЕ УВЛТА СЕ ПРИДОБИВА САМО ВЕД-
НЪЖ ЧРЕЗ ИЗПИТ, А СЛЕД ТОВА СЕ ПОДНОВЯВА 
САМО ПО ДОКУМЕНТИ.

=========================================
С болдиран подчертан текст да се четат предлага-

ните промени в ЗАП, от името на горецитираните:
... чл. 12, ал. 1: ... или от данъчно задължените лица, 

извършващи дейността от името на регистриран превоз-
вач, но за своя сметка...Правоотношенията между превоз-
вача и данъчно задълженото лице се уреждат с писмен 
договор...

...чл. 24, ал. 1: ... или от данъчно задължени лица, извърш-
ващи дейността от името на регистриран превозвач, но 
за своя сметка...

... чл.12, ал. 5: ... списък с данните на данъчно задълженото 
лице, извършващо дейността от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка...

... чл. 24, ал. 4: Ръководителят на съответното регио-
нално звено на Изпълнителна агенция „Автомобилна 
администрация” издава удостоверение на водач на лек 
таксиметров автомобил на лице, което отговаря на 
изискванията по ал. 3, т. 1–4 и успешно е положило изпит 
по теми, определени с наредбата по чл. 12а, ал. 5. Удос-
товерението се издава за срок 5 години и се преиздава 
без изпит на лицето, което отговаря на изисквания-
та по ал. 3, т. 1–4.

... чл.24, ал. 8: ...Регистрираният превозвач отговаря 
солидарно за вредите, причинени от данъчно задъл-
жените лица, които извършват таксиметров превоз 
на пътници от негово име, но за своя сметка, с изклю-
чение на вредите, покрити по застрахователни съби-
тия от застраховки „Гражданска отговорност” и 
„Злополука” съгласно Кодекса на застраховането...

... чл. 24а, ал. 1: Разрешението за таксиметров пре-
воз на пътници се издава от кмета на общината или 

от упълномощено от него длъжностно лице за всеки 
отделен автомобил. Второто изречение отпада. 

... чл. 24а, ал. 2, т. 2: регистрираният превозвач няма 
задължения за данъци и осигурителни вноски, освен 
когато са разсрочени или отсрочени по законов ред.

... чл. 24а, ал. 10: Общинският съвет може да определя 
броя на таксиметровите автомобили, работещи на 

територията на общината.

... чл. 24а, ал. 11: Кметовете на общините определят 
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на 
пътници за един километър пробег по съответната 
тарифа, валидни за територията на съответната общи-
на, където е издадено разрешението по ал. 1.

... чл. 24а, ал. 12: Цените по ал. 11 се актуализират 
най-малко веднъж годишно до 31 май.

... Създава се нова в чл. 24а, ал. 13: В таксиметровия 
апарат двете такси (първоначална и  за повикване ) не 
може да надвишават цената за един километър пробег 
по съответната тарифа в населено място с повече от 
50 % и не може да са  по-малко от 50% от минимална-
та тарифа, за съответната община.  Цената за една 
минута престой, не може да надвишава с повече от 
50% цената за един километър пробег по съответната 
тарифа и не може да е по - малка от 50 % от мини-
малната тарифа за съответната община.

=========================================
Предвид на това, че в момента ЕНЕРГИЯТА НА 

НЯКОИ ОТ ВАС се насочва в неправилната посока, 
то да Ви кажем в прав текст: БОРБАТА ВИ ТРЯБВА 
ДА Е НАСОЧЕНА В ПРАВИЛНАТА ПОСОКА, Т.Е. 
КЪМ ЗАБРАНАТА НА ТРАНСПОРТНАТА КОМПА-
НИЯ „МАКСИМ“, А НЕ КЪМ ДРУГИТЕ ТАКСИМЕ-
ТРОВИ ШОФЬОРИ И КОМПАНИИ И ТО ГЛАВНО 
ОТ СОФИЯ, защото разликата е проста: първите 
извършват РЕГЛАМЕНТИРАНА ДЕЙНОСТ С НЕРЕ-
ГЛАМЕНТИРАНИ АВТОМОБИЛИ И ШОФЬОРИ, 
докато ВТОРИТЕ ИЗВЪРШВАТ РЕГЛАМЕНТИРАНА 
ДЕЙНОСТ С РЕГЛАМЕНТИРАНИ АВТОМОБИЛИ И 
ШОФЬОРИ.

НАГЛЕЦЪТ „МАКСИМ“ казва, че НЕ ТРАНСПОРТИРА  
а СВЪРЗВА ЧРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ НУЖДАЕЩИ 
СЕ ОТ ТРАНСПОРТИРАНЕ КЛИЕНТИ С ИМАЩИ 
ВЪЗМОЖНОСТИ В ТОВА ОТНОШЕНИЕ ШОФЬОРИ 
СРЕЩУ ОПРЕДЕЛЕНО ЗАПЛАЩАНЕ ЗА ПОДДРЪЖ-
КА НА ПРИЛОЖЕНИЕТО СИ, при това без необхо-
димите РЕГИСТРАЦИИ и РАЗРЕШЕНИЯ за болшин-
ството шофьори и автомобили на базата на дого-
ворните отношения по-между им, които отноше-
ния те отричат (играейки прословутата у нас игра 
„ТУКА ИМА, ТУКА НЕМА“). 

Убедени сме, че първо дейността на НАГЛЕЦА 
ще бъде забранена от ВАС по образ и подобие на 
UberX, а после при сезиране аналогично ще се произ-
несе и СЪДЪТ в Люксембург (където работят 
най-добрите представители на националните си дър-
жави), защото в противен случай това ще бъде 
НАЧАЛОТО НА КРАЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 
Ние като част от  IRU (Международния съюз за 
автомобилен транспорт) ще го предизвикаме! Или 
официално ще СТОРНИРАМЕ Закона за автомобилни-
те превози и произтичащите от него Наредби №№ 
34 и 35, регламентиращи дейността ПРЕВОЗ НА ПЪТ-
НИЦИ С АВТОМОБИЛИ ОТ ПУНКТ А ДО ПУНКТ Б 
срещу заплащане, започвайки НЕ ТРАНСПОРТИРАНЕ, 
а СВЪРЗВАНЕ на НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ТРАНСПОРТИ-
РАНЕ КЛИЕНТИ чрез нашите МОБИЛНИ ТИП “МАК-
СИМ“ ПРИЛОЖЕНИЯ.

С уважение,
д.т.н. инж. Кирил Ризов

Председател на СНЦ «СЪЮЗ ТАКСИ»
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На 26 март 2019 г. 
в Sofia Event Center, гр. София, 

в рамките на един ден се проведе 
SMART CITIES AND MOBILITY FORUM

Организираното от Икономедиа и Капитал съ-
битие е едно от най- значимите събития в 
процеса на създаване на едни по-умни градове 

и системи за мобилност, посредством използването 
на устройства и сензори за по-добро управление на 
трафика, транспортните системи, електроцентра-
лите, водоснабдителните мрежи, отпадъците, без-
опасността, информационните системи, училища-
та, библиотеките, болниците и всички други услуги.

Списание „Автобуси и микробуси” с удоволствие взе 
участие в SMART CITIES AND MOBILITY, който цели да 
оформи бъдещето на градовете и системите за мобил-
ност, новите тенденции, бизнес модели и политики в 
областта на градското развитие и технологиите за 
мобилност.

Нашите градове и системи за мобилност са на ръба 
на решителна промяна. Новите технологии вече про-
менят градския живот, който познавахме досега, но 
крайният резултат е все още неясен. Рамката на тази 
промяна обаче е ясна. Градовете имат по-голяма при-
тегателна сила от всякога, а с това нараства отговор-
ността за по-добро вземане на решения, по-добра за-
щита на околната среда, и по-добър живот и "потреби-
телско преживяване" на увеличаващия се брой гражда-
ни.

Най-доброто решение, което познаваме досега, е 
по-умният град. Това означава местните власти да из-
ползват данни от граждани, устройства и сензори за 
по-добро управление на трафика, транспортните сис-
теми, електроцентралите, водоснабдителните мре-
жи, отпадъците, безопасността, информационните 
системи, училищата, библиотеките, болниците и 
всички други услуги за своите граждани.

Много градове са започнали това пътуване, но ни-
кой не е стигнал до крайната дестинация. Сега е време-
то за разговор, връзка и иновации, които ще оформят 
бъдещето на градовете и системите за мобилност. 
Хората вече са информирани и свързани с всичко, нався-
къде, през цялото време. Сега е моментът градските 
власти и бизнеса да разберат какво означава това за 
местата, в които живеем и се движим, и как да реаги-
рат правилно на промените.

ОСНОВНИ ТЕМИ БЯХА: 
- управление на умните градове
- зелена, електрическа, автономна мобилност 
- интелигентни комунални услуги 
- умни, устойчиви сгради и домове 

Годишният форум SMART CITIES AND MOBILITY се 
превръща във водеща платформа в Югоизточна Европа 
за трансформациите в системите за мобилност и 
градския живот. Конференцията среща политическия, 
бизнес и гражданския сектори и създава разговори за 
новите тенденции, бизнес модели и политики в облас-
тта на градското развитие и технологиите за мобил-
ност.

Н й б к в

Форум Smart Cities and Mobility
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Сагата продължава....

Преди заседанието на Европейския парла-
мент залата ще гласува втори път дали 
изобщо да се разглежда пакет „Мобил-

ност“, обяви председателят Антонио Таяни 
на пленарното заседание на ЕП в Страсбург.

Според Таяни има правна неяснота, след като 2/3 от тек-
стовете са отхвърлени от транспортната комисия на ЕП. 
Ето защо пленарната зала ще гласува, че вкараният текст 
не е приемлив, след като не е одобрен от нея. На 26 март 
тази година бе решено той да влезе на утрешното заседание, 
след като на българските, румънските, полските и литовски-
те евродепутати не достигнаха едва 2 гласа, за да го отло-
жат за пореден път, както правят в последната 1 година. 
Ако вкарването на точката бъде отхвърлено, до края на ман-
дата на Европейския парламент остава само една, последна 
сесия - в средата на април. 

Междувременно българският евродепутат от ГЕРБ/ЕНП 
Андрей Новаков отпечата листовки срещу пакет „Мобил-
ност“ и започна да ги раздава на колегите си, за да търси под-
крепа за отлагането на спорното законодателство.

Точно два гласа не ни достигнаха, за да отхвърлим пакета 
„Мобилност“ от дневния ред на тази сесия. Точно два. Само 
два. С тези два гласа заплахата за хляба на над половин мили-
он българи щеше да е отхвърлена. Щеше и можеше.

Гласуването беше поименно. Всеки може да провери дали и как е 
гласувал „неговият“ европейски представител. И да го попита какво 
по-важно задължение го е принудило да отсъства от това най-ва-
жно гласуване за България в този мандат на Европейския парла-
мент. Това беше най-важното българско гласуване в този мандат. 
Ако се окаже, че има български представители, които не са гласува-
ли, то можем да се сърдим само на себе си.

Аз лично не мога да намеря такова за никого, но това си е мое-
то мнение.

Поздравявам българските колеги, които си направиха труда да 
бъдат на работните си места, за да оправдаят присъствието си в 
политиката и да защитят интереса на българските граждани – 
написа във фейсбук профила си евродепутатът Ангел Джам-
базки.

Николай Бареков обясни, че е отсъствал, защото подкре-
пя пакета. 

„Ако бяхме аз и още двама колеги, може би щяхме да победим. 
Нали така? Само че моята победа е на страната на тези, които 
гласуваха 156 гласа, защото аз съм единственият български евроде-

Не на предателството на 
националния интерес с 
Мобилен пакет 1Мобилен пакет 1
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путат, който не желае български работници, шофьори на ТИР, да 
спят по бензиностанции в кабинките на ТИР-а.“, заяви Бареков и 
продължи Пакетът “Мобилност” гарантира поне за тираджиите 
увеличаване на заплатите и промяна на скотските условия, при кои-
то те живеят в кабините на камионите по цяла година. Самото 
правителство дори е принудено да признае, че демографската ката-
строфа в България идва от евтината работна ръка, която продава-
ме на чужденците. Без драстично увеличаване на доходите в Бълга-
рия ще останат само прости, пенсионирани и малцинствата. Това 
е моята позиция. Затова не съм част от стадото на останалата 
политическа върхушка - ГЕРБ, БСП, ДПС, “псевдопатриоти”. Меж-
ду интересите на едрия бизнес и тези на работниците избирам да 
съм на страната на обикновените трудови хора и да защитавам 
техните права. Не такива като “Бареков” убиват и предават Бълга-
рия, а тези, които унижават народа със заплати десет пъти по- 
ниски от европейските. Те пропъдиха 3 милиона българи по целия 
свят в търсене на по-достоен живот. Замислете се - иначе оскотя-
ваме като нация.

Още един български евродепутат, Светослав Малинов 
не даде гласа си в полза на българските превозвачи... защото 
имал проблеми с полета. 

След явното недоволство от страна на общественост-
та, Светослав Малинов публикува изявление, в което обясня-
ва, че не e успял да стигне навреме заради закъснял полет, 
причинен от срив в диспечерската и компютърната система 
на летището във Франкфурт.

„За съжаление, не успях да се включа във вота, тъй като поле-
тът на „Луфтханза“ София - Франкфурт №1427 кацна със закъсне-
ние от един час. То се оказа фатално, за да успея да се придвижа 
навреме от летище Франкфурт до пленарната зала на Парламен-
та“, пише Малинов.

По-късно евродепутатът призна, че е можел да хване 
по-ранен полет, но не очаквал да закъснее. „Нито беше мое 
намерение, нито успях да го предвидя“, заяви Малинов. Излишно 
е да се анализира факта, че за да пристигне на време евроде-
путатът Малинов е могъл да вземе и по-ранен самолет до 
Брюксел, че е бил предупреден от транспортният ни минис-
тър, че обществото на превозвачите разчита на нашите 
евродепутати, че трябва да се спаси транспортния ни 
бранш. 

По думите на министъра  гласуването ясно показва сери-
озното разделение в ЕС. Той подчерта, че е недопустимо да 
се решават въпроси на конкурентоспособността с протек-
ционистки законодателни решения, които фрагментират 
транспортния пазар в блока.

Евродепутатът Неджми Али пък  не  пристигнал в 
Страсбург и се очаквало да не посети пленарната сесия изоб-
що. Извинението му е, че неотложни семейни причини са го 
задържали в България. Възможно и да е бил възпрепятстван 
от здравословен проблем, коментират медиите.

Теоретично има опасност отхвърлените предложения 
по пакета „Мобилност“ да бъдат върнати в пленарната зала 
на Европарламента, макар и в друг вид. Така коментира пред 
Клуб Z лидерът на Партията на европейските социалисти 
(ПЕС) Сергей Станишев днешното гласуване в Комисията по 
транспорт и туризъм. Става дума за 1600 изменения. Имен-
но поради големия им брой председателят на ЕП Антонио 
Таяни върна миналата седмица пакета в комисията. Очаква-
ше се днес гласуването да трае близо 7 часа, но продължи 
„само“ пет.

Срещу нас се води икономическа война с политически средства, 
каза пред БНР Йордан Арабаджиев – изпълнителен директор 
на Съюза на международните превозвачи, в коментар за 
спорния пакет „Мобилност“. „Има определена група евродепу-
тати от западноевропейски държави, които явно имат особен 
интерес, мотивирани са по някакъв начин. Влизането на пакета в 
проекта на дневен ред дори беше със заобикаляне на правилата. 
Наясно сме, че противникът ни действа, без да се съобразява с пра-

вилата, действа манипулативно, действа под прикритието на това, 
че се борят за социални права. Срещу нас се води икономическа война 
с политически средства. В последния възможен момент се вкарва 
нещо скандално, което три пъти досега е гласувано в ЕП и отхвърле-
но. Дори вкарвайки го никой, не знае какво точно ще се гласува“, изка-
за мнението си Арабаджиев.

До какво ще доведе пактът, ако бъде наложен? 
Българските фирми за международен транспорт ще изчез-

нат  от пазара. По-солидните ще се регистрират и ще опери-
рат от Германия или Франция.

Това означава:
Фирмите ще плащат данъците си там, не тук
Бюджетът ще се лиши от сериозни приходи
  Там ще наемат офиси, счетоводители, гаражи, монтьори 

и т.н. Тези в България ще бъдат освободени
   Осигуровките и данъците на шофьорите ще се плащат 

там
НОИ ще бъде лишен от тези осигуровки
НАП ще бъде лишена от тези данъци
  Ще се намали броят на работещите, от чиито отчисле-

ния се събират парите за пенсиите
  Шофьорите ще се преместят да живеят там. Ще им е 

по-удобно
Ще изтеглят при себе си жени и деца
Децата ще се запишат в тамошни училища
Ще почнат да забравят българския език и култура
България ще намалее с още 400-500 хиляди
Случващото се в Европейския парламент ни засяга пряко и 

е важно кого изпращаме там. Затова е важно да се интересува-
ме, информираме и помним.

Идва месец май. Време е да се замислим.
Материалът подготви 

Мариана Георгиева
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43 VDL Citeas

VDL Bus & Coach ще достави 43 
VDL Citeas Electric на Qbuzz. 

Поръчката се състои от 11 VDL Citeas 
SLFA-180 и 32 VDL Citeas SLF-120 Electric. 
Тези  електробуси ще бъдат на разпо-
ложение  на градските  линии в градо-
вете Емен, Асен и Гронинген от края 
на 2019 г. В допълнение към електрифи-
цирането на автобусния транспорт в 
различни големи градове в Холандия, 
VDL Bus & Coach също допринася значи-
телно за по-устойчивото развитие на 
автобусния транспорт в концесията 
на Грьонинген Дренте. Тази поръчка е 
добро допълнение към 10-те електри-
чески артикулирани VDL Citeas, които 
ще обслужват автобусните линии 
Q-link от местния регион до важни 
дестинации в град Грьонинген, дей-
ност, започнала  от края на 2017 годи-
на.

„Като надежден партньор за пре-
минаване към обществен транспорт 
без емисии, много се радваме отново да 
допринесем за по-нататъшното елек-
трифициране на автобусния транс-
порт в северната част на Холандия“, 
казва изпълнителният директор Ard 
Romers от VDL Bus & Coach, Холандия. 
„Тази втора награда за търг за елек-
трически автобуси, състояща се от 43 
електрически Citeas, демонстрира до-
верието на Qbuzz в електрическата 
продуктова гама на VDL и VDL като 
доставчик. Ние сме горди да работим 
заедно с нашия партньор Qbuzz и кон-

цесионер OV-Bureau Groningen Drenthe 
за подобряване на качеството на жи-
вот в северните градове. ”

ПРЕМИНАВАНЕ КЪМ ПО-ЧИСТ 
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ

През юли миналата година конце-
сионерът ОV-бюро Гронинген Дренте 
избра Qbuzz за автобусен оператор в 
провинциите Грьонинген и Дренте. Ва-
жна причина за това е амбицията на 
Qbuzz за постепенно електрифицира-
не на всички автобусни превози в тази 
концесия. Използването на електри-
чески автобуси от декември 2019 г. ще 
намали емисиите на CO2 с 90%. С по-
ръчката на 43 електрически VDL авто-
буса и 10 VDL Citeas SLFA Electric, кои-
то вече са в експлоатация, VDL Bus & 
Coach има голям дял в значителното 
намаляване на CO2 в рамките на тази 
концесия.

VDL CITEAS ELECTRIC
32 VDL Citeas SLF-120 Electric ще 

бъде оборудван с акумулаторна бате-
рия 216 kWh и ще бъде вградена в кон-

фигурация с 2 врати. 11 VDL Citeas 
SLFA-180 Electric ще бъде оборудван с 
акумулаторна система с 288 kWh и 
вградена в конфигурация с 3 врати. И 
двата варианта на електропуси за 
Qbuzz ще бъдат оборудвани с най-но-
вата технология на батериите. С пан-
тографа на покрива, превозните сред-
ства могат да се зареждат по-бързо. 
Това осигурява оптимална работна на-
личност на превозните средства.

QBUZZ
Qbuzz е основана през април 2008 г. 

и е амбициозен, новаторски качествен 
играч на холандския пазар за общест-
вен транспорт. Освен концесията на 
Гронинген Дренте, Qbuzz също осигу-
рява обществен транспорт в концеси-
ята на регион Утрехт и концесията на 
DMG (Drechtsteden, Molenlanden и 
Gorinchem) в Южна Холандия. Компани-
ята има над 2400 служители и превозва 
над 300 000 пътници всеки ден с парк  
от 780 автобуса, 26 трамвая и 10 ваго-
на.

за Холандияза Холандия
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Irizar ще произвежда 
10 електрически автобуса

с нулеви емисии за Германияс нулеви емисии за Германия
Irizar е подписал договор за дос-

тавка на 10 автобуса за 12 Irizar, 
т.е. 12 метра дълги електрически 
автобуси с нулеви емисии с опера-
тора Rheinbahn в Дюселдорф, Гер-
мания. Това е един от най-големите 
търгове на електрически автобуси 
в Германия през последните 12 ме-
сеца.

По договора Иризар е ново поколе-
ние автобус на този модел, който ра-
боти в няколко града от 2014 г. и ще 
бъде представен на пазара в края на 
тази година. Включва най-новите 
иновации в технологиите и дизайна, 
сред които са 10% намаление на тегло-

то и подобрение на капацитета на 
пътниците за регламентите в някол-
ко страни и др.

Автомобилът е напълно безшумен, 
не произвежда замърсяващи емисии и 
включва технология от групата Irizar 
за електроника, съхранение на енергия 
и комуникации.

Автобусите   имат 2 врати, 34 
места, 1 седалка за водача, 3 зони за 
инвалидни колички и общ капацитет 
за пътници от 74 броя. Тези превозни 
средства са с обхват 200-220 км. Те ще 
бъдат зареждани през нощта с помо-
щта на взаимодействащи зарядни ус-
тройства с Combo 2-CCS зарядни ус-

тройства с 300 kWh заредена енергия.
Първите партиди ще бъдат до-

ставени в края на тази година и през 
първото тримесечие на 2020 година.

Rheinbahn е оператор на общест-
вен транспорт в Дюселдорф. Той раз-
полага с повече от 737 автомобила, 
включително автобуси и трамваи и 
превозва 760 000 пътници всеки ден.

Трябва да се отбележи, че Irizar 
e-mobile предлага продажби и следпро-
дажбени услуги за електрически авто-
буси и инфраструктура за зареждане 
на германския, австрийския и швей-
царския пазар, въпреки Ferrostaal 
Equipment Solutions.



25бр. 1 (143), януари, 2019 Автобуси&микробуси 

Какво ново в чужбинаEURO 6

powered by DAF

18
0

4
0

01

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



Автобуси&микробуси бр. 3 (145), март, 201926

Какво ново в чужбина

Центърът за моди-
фициране на авто-
буса на MAN (BMC) 

трансформира Neoplan 
Tourliner в мобилен дом, 
“който не оставя нищо 
по-желано”, както каз-
ват в MAN: “Сън на ко-
лела”. Автобусът е пре-
върнат в луксозен моби-
лен дом. „Даваме на ком-
фортното пътуването 
съвсем нов смисъл.“

 „Ние проектирахме и по-
строихме интериора на ав-
тобуса специално, за да отго-
ворим на индивидуалните из-
исквания на клиента, като 
обхванахме всичко от подредбата на пространството до  
осветлението”, казва Хайнц Кийс, Ръководител на от-
дел Продажби и Маркетинг в BMC. „При влизане в лук-
созния мобилен дом преминаваме през кабината на шофьо-
ра, за да бъдем посрещнати от просторен кът за сядане, 
състоящ се от четири удобни стола, маса и място за ся-
дане. После жилищната площ преминава през голямата 
кухня. С превъзходните си приспособления, кухнята е 
удобно място както за готвене, така и за живеене - с ин-
дукционен котлон и модерна фурна, заедно с основни  и 
стенни шкафове, които осигуряват достатъчно място за 
съхранение”, обяснява Кийс. Тънките бели фасади на 
шкафа контрастират с естествената дървесна по-
върхност на работните повърхности и монтира-
ните на стената допълнения, за да привлекат внима-
нието. Пътниците могат с право да очакват ком-
форт в спалнята, където две уютни легла гаранти-
рат, че ще спят добре. Тук забравяте, че всъщност 
сте в автобус.

"Наред с мивката и тоалетната, банята е с външно 
осветление и душ, снабден със стъклена врата и странич-
ни панели, изработени от минерална пластмаса." Авто-
бусът е оборудван с три инвертора на мощност от 5 kW, 
четири литиево-йонни батерии, система за управление на 
батериите, мощен алтернатор, WiFi, система за камера 
BirdView, сателитна система и отделение за съхранение на 
ски. Резервоар за прясна вода с капацитет 920 литра и сив 
резервоар за вода с капацитет 520 литра са построени 
специално за нуждите на водоснабдяването на борда. На-
шите експерти също модифицираха корпуса на автобуса, 
за да отговорят на повишените структурни изисквания 
за покрива и багажното отделение, ” казва Кийс.

Неоплан турлайнер превърнат Неоплан турлайнер превърнат 
в луксозен мобилен дом  в луксозен мобилен дом  

MAN Truck & Bus AG, която е базирана в Мюнхен, 
Германия, е най-голямата компания в MAN Group и 
един от водещите международни доставчици на 
търговски превозни средства и транспортни реше-
ния.

Компанията има производствени обекти в три 
европейски страни. Други производствени площадки 
се намират в Индия, Русия, Южна Африка и Турция.

MAN Truck & Bus произвежда камиони с брутно 
тегло от 7.5 до 44 тона, тежкотоварни автомобили 
със специално предназначение с брутно тегло до 250 
тона, градски и междуградски автобуси (цели автобу-
си и шаси) дизелови и газови двигатели.
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Скания стартира пробен про-
ект с автономни автобуси в 
Швеция. Производителят 

на автобуси си сътрудничи с 
Nobina, най-големият оператор на 
обществен транспорт в сканди-
навските страни. Скания доставя 
два автономни електрически авто-
буса, които ще се движат по ре-
довни линии в района на шведска-
та столица.

Проектът за развитие вече е за-
почнал и се планира изпитателният 
период да започне през 2020 г. Два 
електрически автобуса на градска-
та железопътна гара на Скания ще 
свържат бързо разрастващата се 
нова жилищна зона, на около 20 кило-
метра от центъра на Стокхолм, с 
близката метростанция. Първона-
чално безпилотните рейсове ще се 
движат празни по 5-километров 
маршрут с четири спирки. Пред-
вижда се  един километър да бъде уп-
равляван самостоятелно.

Изпитанията ще се провеждат 
на два етапа, първоначално без път-
ници. По време на втората фаза на 

изпитванията се очаква около 300 
пътници да използват ежедневно 
тази услуга. Автобусите ще имат 
шофьор, който ще следи работата 
на автопилота и ще се намесва в слу-
чай на необходимост. Системите за 
движение и контрол на автономни-
те автобуси ще се управляват съв-
местно от Скания и Нобина.

„В момента технологията вече е 
достатъчно напреднала, за да започнем 
тестове в реални пътни условия. Това е 
един от първите подобни проекти", ко-
ментира Карин Родстрьом, ръково-
дител на Scania за автобуси.

В края на миналата година ADL с 
Stagecoach обяви подобен проект с 
автономни автобуси с пълен размер, 
които ще  заработи  тази година в 
Шотландия.

Този проект на Scania Nobina е 
част от няколко иновативни проек-
ти за обществен транспорт, които 
вече са в ход, описан като най-модер-
ната система за градски трафик в 
света. Проектите включват първи-
те самоходни електрически автобу-
си в редовния трафик, инфраструк-
турата и превозните средства с 
бързи автобусни превози и нови ци-

фрови решения - всичко това в съ-
трудничество между Регион Сток-
холм, Община Jarfalla и Nobina.

По време на проучванията ще се 
събират данни, например, за средни 
скорости, работоспособност, време 
на изпълнение, реакция на отклоне-
ние и удовлетвореност на пътници-
те. „Тези проучвания ще предоставят 
много информация и опит, свързани с 
практическите ежедневни аспекти на 
управлението и експлоатацията на ав-
тономните автобуси и ще позволят на 
повече хора да пътуват с обществен 
транспорт“, казва Хенрик Даняс, уп-
равляващ директор, Nobina Швеция.

Скания работи в  над 100 страни 
и има повече от 47 000 служители. 
Научноизследователските и развой-
ни дейности са съсредоточени в 
Швеция. Производството се осъ-
ществява в Европа и Южна Америка, 
с възможности за глобален обмен на 
компоненти, както и на цели пре-
возни средства. 

Все по-голяма част от бизнеса на 
Скания се състои от продукти, 
свързани с услугите, и финансиране-
то.

Уникален  проект с автономни Уникален  проект с автономни 
безпилотни автобусибезпилотни автобуси



Какво ново в чужбина

ЗАЯВКА ЗА 55 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЗАЯВКА ЗА 55 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
АВТОБУСИ В УТРЕХТАВТОБУСИ В УТРЕХТ

Гр. Утрехт, в Холандия с транспортната фирма 
Qbuzz ще разшири своя автобусния парк с 70 ав-
тобуса и модернизиране на съществуващите 55 

дизелови автобуси. Също така ще бъдат закупени 15 
дизелови автобуси от 15 m.

След продължително тестване, 55 електрически ав-
тобуси ще бъдат въведени поетапно за пътуващите от 
пролетта на 2020 г. За да стане това възможно са необ-
ходими инвестиции в устойчив обществен транспорт.  
Провинция Утрехт ще направи еднократна вноска от 5 
милиона евро за допълнителни разходи.

 Автобусите ще бъдат наети от общината. Финан-
сирането е чрез договор - концесия, която тече от 2013 
г. до 2014 г. Новият изпълнител е задължен да продължи 

да използва тези автобуси. 
Ще се използват  35 от тези нови електрически ав-

тобуси за три градски линии. Автобусите се зареждат 
в крайната точка с бързи зарядни батерии пантограф. В 
допълнение, 20 нови електрически автобуси ще работят 
около град Утрехт. 

Това разширяване на капацитета генерира повече 
от 1000 допълнителни места всеки ден. 

С пристигането на толкова много нови електри-
чески автобуси, провинция Утрехт прави голяма крачка 
към целта за чист обществен транспорт до 2028 г. В съ-
щото време, има спешна нужда от допълнителен капа-
цитет, като се има предвид продължаващото на-
растване на публичния транспорт с 4 до 5% през послед-
ните години. 
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Пълдин Транс Сервиз ООД, 
оторизиран дилър на IVECO S.p.A. 

ПТС ООД е оторизиран представител на IVECO и разполага с 
модерна търговско-сервизна база в гр. Пловдив на бул. „България“ 125. 
При нас ще Ви посрещнат висококвалифицирани специалисти с опит 
в областта на авторемонтите на леко и тежкотоварни автомоби-
ли до и над 3,5т. За всяка извършена услуга в сервиза на ПТС ООД ще 
ви бъде предоставена данъчна фактура и подробен опис на вложени-
те части и труд, с което ще ви бъде гарантирано, че във Вашия ав-
томобил е вложено най-доброто от квалифицираните ни специали-
сти. Гаранцията за ремонтните дейности и вложени части е задъл-
жителна, което затвърждава убеждението за това, че сте извърши-
ли правилната инвестиция на правилното място за автомобила Ви. 

Сервизната ни работилница отговаря на високите критерии на 
IVECO, а качеството на дейността в нея е сертифицирано от 
„SGS България” ЕООД по стандарт по качеството ISO9001:2015.

Ще ни намерите в: Ще ни намерите в: 
гр. Пловдив, бул. „България” 125 гр. Пловдив, бул. „България” 125 
За връзка с нас: 032/900-880; За връзка с нас: 032/900-880; 

0889 634 302; 0889 999 2000889 634 302; 0889 999 200
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Нова 
специализирана 
брошура на 
Europart

В новата  специализирана брошура на 
EUROPART Електротехника се предлагат:
  52 страници с продукти, области на приложение 

и предимства на продуктите
 Повече от 300 описани продукта
  Полезна информация като разпределителни 

схеми
 
EUROPART разбира себе си като търговец, който 

среща своите клиенти очи в очи и ги подпомага в 
ежедневната им работа. За да може да бъде постигната 
тази цел и в сфера електротехника се публикува новата 
специализирана брошура Електрическа система. На 
52 страници тя представя най-важните електрически 
части за товарни автомобили, ремаркета и автобуси.
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Новият най-голям член от семейството на FORD 
TRUCKS стартира своето Европейско пътешест-
вие от България. Почетната обиколка на F-MAX 

започна от Европейската столицата на културата – 
Пловдив (на 2-ри и 3ти Април), а на 5-ти и 6-ти април 
се установи в София. Домакин на роудшоуто в България 
е  „БУЛАВТО“ АД  -  официален вносител на FORD 
TRUCKS. 

F-MAX е носител на Международната наградата „Ка-
мион на годината - 2019“ - най-уважаваната и престижна 
награда в индустрията за тежкотоварни автомобили и 
беше представен за първи път миналата година на Междуна-
родното Изложение за Тежкотоварни Автомобили IAA в Ха-
новър, Германия между 20-ти и 27-ми септември. 

„Изцяло новият F-MAX е проектиран и разработен от 
FORD TRUCKS от самото начало в Центъра за научно-развой-
на дейност в Истанбул. В него работят над 1500 инженери 
от целия свят. Те създадоха продукт, който бързо придоби 
значително признание и популярност на световната сцена”, 
каза генералният директор на БУЛАВТО - FORD TRUCKS Бъл-
гария, г-н Виктор Вълку. Инвестицията само в разработване-
то на кабината наближава 1.5 млрд. долара. Проектирана е 
така, че да отговори максимално на изискванията за ком-
форт, удобство и функционалност, които клиентите ни оч-
акват от FORD TRUCKS. „Казвайки „Новият Гигант е в гра-
да“, ние сме щастливи да представим F-MAX на българския 
пазар“, подчерта Виктор Вълку. 

Ключовете за първите 15 бройки от новия влекач бяха 
връчени на собственика им по време на представянето на 
F-MАX в София. Това е една от утвърдените български транс-
портни компании с повече от 25 години опит в международ-
ния транспорт - „Литекс Транспорт“ ЕООД. „За нас е приви-

легия да сме първия собственик на новия F-MAX в България и 
знаем, че получаваме качество, сигурност и висока ефектив-
ност на превозите на нашата компания“, каза управителят 
на „Литекс Транспорт“ Павлина Маноилова.

Повече за F-MAX  Повече за F-MAX  
Новият FORD TRUCKS F-MAX комбинира мощност, 

комфорт и технология, за да осигури на шофьорите на дълги 
разстояния максимална свобода на движение в рамките на 
2.5-метровата кабина, проектирана с равен под и патенто-
вани багажни отделения в стила на самолетната технология. 
С мощност от 500 к.с., F-MAX предлага икономия на гориво и 
по-ниски експлоатационни разходи. F-MAX е разработен, за 
да достави мощността и производителността, която по-
требителите търсят в предизвикателни условия, като то-
ва бе постигнато чрез провеждането на над 5 милиона кило-
метра тестове в 11 страни на 4 континента. Проектиран за 
различните пазарни изисквания, новият F-MAX успешно пре-
мина всички изпитания, проведени в най-тежките клима-
тични условия и терени.

FORD TRUCKS F-MAX е изцяло фокусиран върху тех-
нологиите на бъдещето и позволява информацията да е ви-
наги достъпна чрез ConnecTruck, осигурявайки на потреби-
телите връзка с техните превозни средства навсякъде по 
света. F-MAX е първият модел на FORD TRUCKS, който пред-
лага не само тази възможност, но и модерни технологии, 
включващи „predictive” круиз контрол и мултимедийна сис-
тема, които улесняват работата на водачите и ръководи-
телите на автопарка.

След България , „Големият Гигант“ ще продължи своето 
пътешествие през Румъния, Унгария, Словакия, Словения, 
Сърбия, Хърватия и Чехия.

НОВИЯТ F-MAX - победител в международния НОВИЯТ F-MAX - победител в международния 
конкурс конкурс “Камион на годината - 2019”,“Камион на годината - 2019”,  
е вече в Българияе вече в България
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Bridgestone, най-големият производител на гуми и 
каучукови изделия в света, бе избран от SEAT като 
предпочитан доставчик на гуми за своята електри-

ческа кола Minimї. В момента Minimї, оборудвана със спе-
циално проектирани гуми, които прилагат известната 
„ologic“ технология на Bridgestone, се представя от SEAT на 
автомобилното изложение в Женева. Гумите са разработе-
ни за SEAT за рекордно кратко време в Центъра за научно-
изследователска и развойна дейност на Bridgestone в Рим, 
като са приложени дизайнерските аспекти на гуми, ориен-
тирани към микро-мобилността и CASE (Свързани, Авто-
номни, Споделени, Електрически) превозните средства.

SEAT Minimї представлява малък, двуместен, изцяло 
електрически автомобил, оборудван с 5G технология. Ав-
томобилът предлага иновативна система за смяна на ба-
терията - тя може да се замени с нова само за няколко се-
кунди, както и да измине повече от 100 км с едно зарежда-
не. Minimї е проектирана така, че да се адаптира към 
платформите за мобилност, които ще изградят бъдеще-
то на градското шофиране. Многобройните предизвика-
телства пред градската мобилност - все по-строги разпо-
редби за вредните емисии, ограничен достъп до определени 
градски райони и силно претоварените пътища - концеп-
туалният автомобил е решение на всяко едно.

Bridgestone, лидер в решенията, Bridgestone, лидер в решенията, 
свързани с мобилност свързани с мобилност 

С това вълнуващо сътрудничество, което се занимава с 

най-неотложните предизвикателства пред мобилността, 
Bridgestone продължава да се доказва както като произво-
дител на първокласни гуми, така и като предпочитания ли-
дер в решенията, свързани с мобилността.

„Новите социални, икономически и технологични тен-
денции тласкат темпа на промяна в нашата индустрия и 
бъдещето на превозните средства става свързано, авто-
номно и електрическо. В Bridgestone работим, за да осъ-
ществим  концепцията CASE в градовете и по пътищата, 
като си сътрудничим с модели като Minimї, който SEAT 
сега представи. В нашия екип работят брилянтни химици 
и инженери, а миналата година инвестирахме близо 800 ми-
лиона евро в научноизследователската и развойна дейност. 
Тъй като дигиталната революция вдъхновява нови форми 
на мобилност, ние искаме да използваме опита ни в полза на 
нашите клиенти, за да им предоставим истинско конку-
рентно предимство.“, сподели Марк Тежедор, вицепрези-
дент „Оригинално оборудване“, Bridgestone EMEA.

Стабилни взаимоотношенияСтабилни взаимоотношения
Bridgestone е водещ доставчик на гуми за SEAT, а съв-

местната работа върху Minim  допълнително подсили то-
ва партньорство.

"SEAT търсеше надежден, гъвкав и иновативен парт-
ньор," допълни Тежедор. "Bridgestone беше избран за един-
ствен партньор в сферата на гумите и в резултат на това 
нашият Център за научноизследователска и развойна дей-
ност в Рим подготви за рекордно време концептуална гума, 
която да отговаря на високите очаквания и изисквания на 
дизайнерите на SEAT."

SEATSEAT избра гуми на  избра гуми на BridgestoneBridgestone за  за 
своята нова електрическа кола Minimoсвоята нова електрическа кола Minimo

Технологии
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Наскоро в Берлин беше публи-
кувано изследване, според 
което втечненият приро-

ден газ (LNG) може значително да 
диверсифицира снабдяването с го-
риво в транспорта и да намали 
емисиите на парникови газове от 
кораби и тежкотоварни камиони. 

Изследването на Shell „Втечнени-
ят природен газ – нова енергия за ко-
раби и камиони? Факти, тенденции и 
перспективи“ е проведено от Shell в 
сътрудничество с Германския авио-
космически център (Deutsches 
Zentrum fur Luft- und Raumfahrt, DLR) 
и Хамбургския технически универси-
тет (TUHH) като принос към по-об-
щия дебат за горивата с по-малко от-
ражение върху климата.

При заложените 6000 големи кора-
ба в света и 480 000 камиона в ЕС на 
втечнен природен газ до 2040 г. емиси-
ите на парникови газове от корабния 
транспорт могат да се намалят със 
132 милиона тона и – в зависимост от 
технологията на двигателите – с до 
4,5 милиона тона от тежкотоварния 
пътен транспорт. 30% съотношение 
на био втечнен природен газ при ка-
мионите би позволило допълнително 

Втечненият природен газ Втечненият природен газ 
в транспорта може да намали в транспорта може да намали 
емисиите на парникови газове емисиите на парникови газове 

p
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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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намаляване с още 20%. Понастоящем 
целият германски транспортен сек-
тор отделя близо 166 милиона тона 
парникови газове. 

„Виждаме сериозен потенциал в из-
ползването на втечнен природен газ в 
транспорта – особено при контейне-
ровозите с техния сравнително висок 
разход на гориво поради голямата из-
исквана мощност. От друга страна, 
пътническите кораби ще играят 
по-скоро ролята на пионери. Замяната 
на мазута с втечнен природен газ 
може да доведе до значителни предим-
ства по отношение на емисиите“, 
смята главният икономист на Shell в 
Германия д-р Йорг Адолф.

„В търговския пътен транспорт 
втечненият природен газ е особено 
подходящ за тежкотоварни камиони 
като алтернатива на дизела. За да се 
постигнат големи намаления на еми-
сиите обаче, трябва да се използва 
втечнен природен газ от възобновя-
еми източници – например био втеч-
нен природен газ“, обяснява експертът 

по транспорта от DLR инж. Андреас 
Лишке.

Международната агенция по енер-
гетиката (IEA) очаква световната 
търговия с газ да нарасне с две трети 
до 2040 г., като 80% от този ръст ще 
се дължат на втечнения природен газ. 
Днес втечненият природен газ пред-
ставлява около 8–9% от общото по-
требление на газ, но до 2040 г. негови-
ят дял ще достигне близо 14%. 

В транспорта корабите са един 
от основните източници на замърси-
тели на въздуха. Освен това на между-
народния корабен транспорт се па-
дат близо 3% от световните емисии 
на CO2. Втечненият природен газ за 
момента се смята за единствената 
логична и достатъчно разработена 
алтернатива на корабните горива на 
нефтена основа. Съответно изследва-
нето очаква за периода до 2040 г. фло-
тът от кораби на втечнен природен 
газ да расте много по-бързо от целия 
световен флот. Контейнеровозите са 
най-динамичната категория кораби, 

докато пътническите кораби – напри-
мер лайнерите и фериботите – ще иг-
раят ролята на пионери. 

В пътния транспорт втечненият 
природен газ е подходящ предимно за 
използване в тежкотоварните авто-
мобили. Ако сегашните тенденции се 
запазят, до 2040 г. броят на тези ав-
томобили в ЕС ще нарасне с 307 000 и 
ще достигне 2,76 милиона. 480 000 (17%) 
от тежкотоварните автомобили ще 
имат LNG двигател и ще елиминират 
потреблението на 11,5 милиарда ли-
тра дизел. Днес има около 4000 LNG ка-
миона. 

„За да се въведе и насърчи използва-
нето на втечнен природен газ с ниски 
емисии, е необходима отворена към 
технологиите подкрепа за възобновя-
еми източници в снабдителната ве-
рига на втечнения природен газ и съ-
действие за изграждането на необхо-
димата инфраструктура. Нужни са 
сигурни икономически ползи, за да се 
убедят потребителите в предим-
ствата на LNG технологията – напри-
мер чрез регулаторни и финансови ин-
струменти“, обяснява г-н Адолф. 

На представянето присъстваха 
представители на български транс-
портни фирми и производители на 
тежкотоварни автомобили. „ Българ-
ските транспортни фирми могат да 
се поучат от опита на своите колеги 
в развитите страни в Западна Евро-
па, които диверсифицират снабдява-
нето с гориво в транспорта и тър-
сят нови, екологични и по-ефективни 
горивни решения за своята транс-
портна флота. С тях се обединихме 
около извода, че използването на 
втечнен природен газ в транспорта в 
България ще стане възможно след съз-
даването на съответната регула-
торна рамка и финансови стимули, 
както на така необходимата инфра-
структура“, сподели г-жа Камелия 
Славейкова, изпълнителен директор 
на Shell България.
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Безопасността на Вашите ав-
томобили се гарантира основ-
но от избора на сервиз, който 

да носи отговорност за извършване-
то на авторемонти и влагането на 
оригинални части с гаранция. 

За да бъдат качествени извърше-
ните ремонти, има няколко важни ус-
ловия: 

* да са извършвани от обучени спе-
циалисти в оборудвани със специали-
зирана техника (калибрирана, според 
законодателството) сервизи; 

* да са извършвани в оторизирани 
сервизи, в които се осъществява реа-
лен контрол върху качеството на ус-
лугата от служители, притежаващи 
съответната квалификация за това 
(задължително диплома за съответ-
ното образование и/или специализи-
рано обучение); 

* да са вложени качествени (сер-
тифицирани) части. 

Цените, които предлага оторизи-
раният сервиз на IVECO в гр. Пловдив 
са близки до цените на услугите в ал-
тернативните сервизи, особено за 
тези клиенти, които се възползват 
от Програмата за лоялни клиенти. 
Ставките за нормовреме са регламен-
тирани от производителя, което е 
важно условие за извършването на ка-
чествена ремонтна операция. Разли-
ките в качеството на извършените 
ремонти между специализирания и ал-

тернативен сервиз са огромни, основ-
но поради следните причини: 

• Алтернативните сервизи не 
разполагат с обучен персонал, назна-
чен, за да извършва тясно специализи-
рана дейност, т. е там всеки върши 
всичко за неопределено време; 

• Алтернативните сервизи често 
не разполагат с необходимата специа-
лизирана техника, което се отразява 
силно на резултатите от ремонта – 
качество и дълготрайност; 

• Алтернативните сервизи често 
не поемат категорична отговорност 
за извършените ремонти; 

И още един изключително важен 
факт: Оторизираните от производи-
тел сервизи извършват дейността си 
на светло и спазват множество из-
исквания по отношение на законода-
телството, напр. безопасни и здраво-
словни условия на труд, опазване на 
околната среда, изпълнение на норми 
за съхранение и събиране на отпадъци-
те от дейността и пр. Да се има пред-
вид, че инвестициите в сгради, обо-
рудване и обучението на персонал на 
оторизиран от производител сервиз 
са несъизмеримо по-големи като ин-
вестиция, от тези, които се правят в 
един средностатистически алтерна-
тивен сервиз. Поради тази причина 
оторизираният сервиз брани репута-
цията и перспективата на бизнеса си 
единствено и само с качество на пред-
лаганите услуги.

Петя Клинкова

Доколко можем 
да имаме доверие
в автосервиза?



бр. 2 (144), февруари, 2019 Автобуси&микробуси 39

Технологии



40

Актуално

Автобуси&микробуси бр. 3 (145), март, 2019

При извънредна ситуация При извънредна ситуация 
в автобуса в автобуса 

основни напътствияосновни напътствия
Какво трябва да знаете в 

случай на злополука или извън-
редна ситуация в автобуса?

• Винаги следвайте указанията 
на водача или служителите от ав-
тобусната услуга.

• В случай на спешност, Вие 
трябва да останете спокойни. 
Слушайте шофьора на автобуса и 
внимателно следвайте инструк-
циите.

• Ако имате някакви въпроси 
относно процедурите за безопас-
ност, попитайте водача.

• Най-добре е да бъдете бди-
телни  за аварийните процедури, 
когато се качвате в автобуса, а не 
само когато се е случат!

• Носете със себе си идентифи-
кационни документи, които ще 
информират персонала за спешна-
та  помощ в случай на нужда, ин-

формация за близък роднина и но-
мер за контакт, алергии, подроб-
ности за медицинския статус и 
т.н.

• Това е още по-важно за малки-
те деца и възрастните хора, кои-
то имат затруднения в общуване-
то

• Огледайте се, докато  седите 
на автобуса - Моля, отделете мал-
ко време, за да намерите най-близ-
ките до вас аварийни изходи.

• Пожарогасителят на автобу-
са обикновено се намира зад седал-
ката на водача, под седалката на 
пътника на първия ред, или в 
най-предното отделение.

• Запомнете: основният изход 
от автобуса е същата врата , през 
която сте влезли.

• При извънредна ситуация, 
прозорците могат да служат и ка-
то изходи. Следвайте указанията 

за инструкции на прозорците или 
на рамките на прозорците

• Също така имайте предвид, 
че най-вероятно има авариен из-
ход в покрива над централния ко-
ридор.

• Евакуирайте автобуса САМО, 
когато шофьорът го нареди. След-
вайте инструкциите на водача.

• Не пресичайте пътеката 
между редовете в автобуса. Про-
дължавайте да се движите към из-
хода.

• Обезопасете хлабавите дре-
хи, така че да не бъдат хванати на 
вратата или друга част на авто-
буса.

• Оставете ВСИЧКИ вещи в 
автобуса.

• Наведете главата и свийте 
коленете ако трябва да скочите  
от изхода. Преместете се на безо-
пасно място далеч от автобуса.
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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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Шофьорът е Шофьорът е 
най-важен най-важен 

Nokian Tyres Nokian Tyres 
подкрепя подкрепя 
Състезанието Състезанието 
на Scania на Scania 
за шофьориза шофьори

Безопасността, устойчивостта и икономията 
на гориво при пътния превоз много зависят от 
един фактор – уменията на водача. С цел да по-

добри представата за професионалистите, които 
изкарват прехраната си шофирайки, производите-
лят на камиони Scania организира най-голямото със-
тезание за водачи на товарни превозни средства 
Scania Driver Competitions - серия от предизвикател-
ства, които поставят на изпитание уменията на 
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над 350,000 шофьора. Nokian Tyres 
предоставят своите първокласни 
гуми на камионите участници във 
финландските квалификации на 
състезанието.

Когато става въпрос за безо-
пасност, професионалните шофьо-
ри носят голяма отговорност. Те 
вършат своята работа да упра-
вляват тежкотоварни камиони 
във всякакви метеорологични усло-
вия, на пътища със натоварен 
трафик на движението. Често 
променящите се условия и ситуа-
ции са причина да няма замести-
тел на шофьорските умения. Спе-
челването на състезанието за 
шофиране изисква решителност, 
смелост и способността да бъдеш 
най-добрият шофьор на новото 
поколение.

Състезанията за шофьори на 
Scania са Европейско събитие с 
местни квалификационни кръгове, 
национални финали и накрая един 
европейски финал. Местните ква-
лификационни събития във Фин-
ландия се провеждат през проле-
тта в градовете Хемеенлина 
(Hаmeenlinna) ,  Дживаскила 
(Jyvаskylа) и Оулу (Oulu). Финланд-
ските национални финали се про-
веждат в Хелзинки на 10-11 май ед-
новременно с изложението за 
Транспорт и Логистика в града.

Квалификациите включват 
разнообразни шофьорски тестове, 
сред които безопасно и икономич-

но шофиране и умения за първа по-
мощ. Има също така и „Водно 
предизвикателство“, което се със-
тои в извършване на маневри с ка-
мион, докато за него е закачен ре-
зервоар с вода, а целта да теч-
ността да не се разлива. Предиз-
викателството „Съборете краля“ 
изпробва способността на шофьо-
ра да маневрира уверено с превоз-
ното средство в тесни простран-
ства, а „Boardwalk“ тества пре-

ценката му за габаритите на ка-
миона, докато шофират назад.

Камионите, използвани във 
финландските квалификации, са 
оборудвани с продукти на Nokian 
Tyres. Гумата избрана за поставя-
не предните колела е водещият 
продукт за камиони и автобуси, 
Nokian Hakkapeliitta Truck F2. Зад-
вижващите колела пък ще са обо-
рудвани с Nokian Hakkapeliitta 
Truck E, друг продукт от най-висо-
ко ниво, предназначен за заснежени 
пътища, а ремаркето ще бъде обу-
то с гуми Nokian E-Truck Trailer.

“От десетилетия Nokian Tyres 
работи за подобрението на безо-
пасността, устойчивостта и ико-
номията на гориво при професио-
налното шофиране, чрез разра-
ботване на гуми с по-добро сцепле-
ние и управление, усъвършенствай-
ки производствените процеси и 
намалявайки съпротивлението 
при търкаляне на гумите.”, казва 
Тепо Силтанен, продуктов мени-
джър в Nokian Heavy Tyres. „Въпре-
ки това, цялата технология на 
света не може да замести внима-
телния и опитен водач. Състеза-
нията на Scania за шофиране по-
ставят фокуса там където тряб-
ва да бъде – върху човека, който 
седи зад волана.“
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Volvo Cars предприема нова 
стъпка - част от амбициите 
на компанията да сложи край 

на фаталните случаи в автомоби-
лите си. Шведският производител 
решително се заема с проблема с 
разсейването на водачите и шофи-
рането под влияние на упойващи 
вещества.

Освен превишената скорост, 
срещу която Volvo Cars предприема 
мерки, като налага ограничение на 
максималната скорост, употреба-
та на алкохол и разсейването на во-
дачите са другите две основни 
теми, които трябва да се вземат 
под внимание за повишаване на без-
опасността на пътя. Тези три об-
ласти са основните предизвика-
телства при изпълнението на визи-

ята на Volvo да сложи край на 
смъртните случаи при инциденти 
и изискват фокус върху човешкото 
поведение, като част от цялост-
ната стратегия на компанията.

Данните на Националната асо-
циация за безопасност на движе-
нието в САЩ (NHTSA) показват, че 
около 30% от всички инциденти с 
фатален изход зад Океана през 2017 
г. са се случили с участието на во-
дач под въздействието на упойва-
щи вещества. Volvo Cars вярва, че 
на този проблем може да се обърне 
специално внимание, като се мон-
тират камери и сензори в автомо-
била, които следят поведението 
на водача и позволяват на системи-
те за сигурност да се намесят, ако 
той очевидно е разсеян или в не-
трезво състояние, не реагира на 

V l ж к й

за да следят водачите за употреба за да следят водачите за употреба 
на алкохол и опасно поведениена алкохол и опасно поведение

Volvo Cars интегрира камериVolvo Cars интегрира камери

Иновацията е част от Иновацията е част от 

визията на компанията
 

визията на компанията
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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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сигналите за предупреждение и рис-
кува да предизвика катастрофа с 
тежък или дори фатален изход. Тази 
намеса може да включва намаляване 
на скоростта, изпращане на сигнал 
към спешния център чрез Volvo on 
Call и като последна стъпка – ак-
тивно намаляване и безопасно пар-
киране на автомобила.

„Когато става въпрос за безо-
пасност, нашата цел е по-скоро на-
пълно да предотвратим инциден-
тите, отколкото да намалим тех-
ните поражения, когато предсто-
ят да се случат или вече са неиз-
бежни“, заяви Хенри Грийн, вицепре-
зидент по проучването и разви-
тието във Volvo Cars.

„Камерите ще следят за поведе-
ние, което може да доведе до сери-
озни наранявания или смъртни слу-
чаи“.

Примерите за подобно поведе-
ние включват пълната липса на 
контрол над волана за определен пе-
риод от време, затворени очи по 
време на шофиране или изместване 
на погледа от пътя за по-дълго, как-
то и лъкатушенето в пътните лен-
ти или изключително бавните ре-
акции на водача. Тази система за мо-
ниторинг е важен елемент от 
внедряването на технология, коя-

то ще позволява на автомобила да 
взима активно решения, с цел да се 
предотвратят инцидентите, кои-
то могат да завършат със сериозни 
наранявания или със смъртни слу-
чаи.

„Много от инцидентите, които 
се случват, са причинени от шофьо-
ри в нетрезво състояние“, заяви 
Трент Виктор, професор по поведе-
ние на водачите във Volvo Cars.

„Все още има водачи, които ми-
слят, че могат да шофират, след 
като са употребили алкохол и че 
това няма да окаже влияние върху 
техните възможности. Ние искаме 
да гарантираме, че хората не се из-
лагат на опасност, в следствие на 
употреба на упойващи вещества“.

Въвеждането на камери във 
всички Volvo модели ще започне със 
следващото поколение, построено 
на платформата SPA2 от 2020 г. По-
вече детайли за точния брой каме-
ри и позиционирането им в интери-
ора ще станат ясни на по-късен 
етап.

Новината трябва да се разглеж-
да заедно със съобщението на ком-
панията за намаляване на макси-
малната скорост до 180 км/ч във 
всички модели от моделна година 

2021, като ясен сигнал към обще-
ството за опасността от шофира-
нето с превишена скорост. Volvo 
Cars иска да инициира дискусия дали 
автомобилните производители 
имат правото и дори задължение-
то да интегрират технологии в 
превозните средства, които да 
променят поведението на водачи-
те им. Ограничаването на скорост-
та и инсталирането на камери са 
пример за това как автомобилни-
те производители могат активно 
да поемат отговорност за намаля-
ването на смъртните случаи до 
нула, като насърчат по-разумното 
поведение на водачите.

Volvo Cars  представи и техноло-
гия за безопасно споделяне на авто-
мобила – Care Key – специален ключ, 
който позволява на водачите да на-
ложат ограничение за максимална-
та скорост на шофиране, преди да 
отстъпят автомобила си на друг 
човек. Care Key ще бъде част от 
стандартното оборудване във 
всички автомобили от моделна го-
дина 2021. Care Key, камерите за мо-
ниторинг на поведението, както и 
наличните вече системи за подпо-
магане на водача, имат една един-
ствена цел – да допринесат за още 
по-безопасно шофиране.
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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

Намерете своите подходящи Намерете своите подходящи 
бизнес партньори сега!бизнес партньори сега!
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  VDL Futura.
  VDL Futura       
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   vdlbuscoach.com

PROFITABILITY HAS 
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.

â

www. sta rbucks . bg 

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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VDL ROAD SHOW 2019 В БЪЛГАРИЯ
  ПОСЕЩЕНИЕ НА BUSWORLD EUROPE
        ПРИ ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ В АВТОБУСА – ОСНОВНИ НАПЪТСТВИЯ
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