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Събрание на Управителния съвет на 
Конфедерацията на автобусните превозвачи

Ивайло Константинов - По-минала-
та година тръгна за обсъждане един 
законопроект, който законопроект по 
същество още от момента в който аз го 
видях, а аз и по това време бях народен 
представител ме втрещи. Ставаше 
дума за нещо от рода, аз да давам лиценз 
на колегата и аз да отнемам лиценз от 
колегата. Да бъдат в едно сдружение 
абсолютно всички фирми и товарни 
превозвачи и пътнически превозвачи, 
като товарните са 15 хил., пътнически-
те са 1500. Нали се сещате кога и по 
какъв начин  пътническите щяха да 
имат някакво представителство, като 
тогава никой не ги чуваше, а сега – още 
повече. Така че за пороците на този 
законопроект всички сте чули, чули сте 
преустановявахме протестите  мина-
лата година, за това, че се стигна до 
това, че този законопроект да бъде 
изтеглен. Това беше моментът в който 
всички действащи сдружения в този 
момент в който членуват пътнически 
превозвачи се обединихме в тази Конфе-
дерация на автобусните превозвачи. 
Сега ние малко смесваме темите. Теми-
те, които трябва да защитава Конфе-
дерацията са теми, които всяко едно 
сдружение повдигне вътре в Конфедера-
цията. Защото сега ако тук има 30 пре-
возвача, има още 300, които са наши чле-
нове, които не са тук. И те са дали пъл-
номощията за нещо съвсем конкретно. 
За това идеалното в конкретния случай 
е ние да ви запознаем с това за което 
сме упълномощени да преговаряме от 
името на нашите членове, а вие да 
кажете има ли обструкции по тези 
теми, които вас ви претесняват. Във 
всеки друг порядък, в  друг случай това 
означава, че всеки от вас трябва да чле-
нува някъде, в едно от тези сдружения, 
които са учредили тая Конфедерация 
или да учредите ново такова сдружение, 
което да стане колективен член на 
същата. 

Темите, които ние повдигнахме и в 
същност са генерални теми, които 
трябва да решат проблемите на бран-
ша са няколко.

Генаралната тема на бранша не са 

Анализ и проблеми пред Анализ и проблеми пред 
автобусните превозвачиавтобусните превозвачи

тол такси. Това е едно от следствията 
на нашия проблем. Генералната тема на 
бранша е дали ще ни има утре или няма 
да ни има. Значи по начина по който я 
караме, второто е много по-вероятно. 
Генералният проблем не е кой ще възла-
га превозите,  а защо общинските схеми  
са губещи. Когато говорим за регламен-
ти, знаете, че Регламент #1370 казва, че 
възложителят гарантира на изпълни-
теля минимална рентабилност, т. е 
минимална печалба. На кой от вас възло-
жителят гарантира такава нещо? 
Защото на мен никога не са ми гаранти-
рали това. Нали е европейски регламент 
и всички трябва да го спазваме. Защо 
трябва да връзваме губещите общински 
превози с републиканските такива и с  
областните. Т. е това, което изкараш с 
почтен труд, после да го дадеш като 
спонсурство на някои кметове? Това е 
генералният въпрос! Защо в цяла Евро-
па общинските превози са най-печели-
вши? Защото общинските бюджети 
дотират не само през средствата за 
субсидии и компенсации, дотират в 
пъти повече от тези средства превоз-
вачите, така че да бъдат достатъчно 
рентабилни в рамките на разумната 
печалба.

Другият генерален въпрос е защо 
ние вече десет години говорим едно и 
също, от първия протест до днес си 
говорим едно и също нещо за нерегла-
ментираните превози. Защото ако тях 
ги няма и ние нямаше да се съберем днес, 
защото пак щяхме да сме разединени. 
Защото щеше да има за всички по дос-
татъчно, не по много, но по достатъч-
но. За да се спре нерегламентиран пре-

воз в момента, ще ви разкажа какво 
трябва да се направи. Трябва да има про-
курорска заповед, трябва един вид про-
курорът да разпореди разпит. Трябва да 
има полицай от Икономическа полиция. 
Трябва да има катаджия, за да спре този 
автомобил, да има даяджия за да уста-
нови има ли нарушение по Закона за 
автомобилните превози, трябва да има 
и данъчен за да установи има ли престъ-
пление  по Данъчено-процесуален кодекс. 
Как ще стане? Как си го представяте 
това? Ние хубаво си говориме искаме, 
ама как да стане? Кардиналният про-
блем не е дали го искаме, ясно е, че го 
искаме, но как ще стане?

В цяла Европа има единен контролен 
орган, който като те спре на пътя може 
да ти провери техническото състоя-
ние, редовността на документите на 
превоза, редовността на документите 
на превозното средство, редовността 
на документите на пътниците, че и 
данъчните документи. Ние тук в про-
дължение на 15 години не можем да осъз-
наем, че този проблем съществува, за 
това защото като отидем в министер-
ството казват, ама вие сте много голе-
ми, но има там едни малки, те не го 
искат това. И винаги едно и също, с един 
и същи мотив. Почваме, а тоя иска ли – 
иска, а втория иска ли – иска, третия – 
иска ли – иска. Сега, когато се обединих-
ме няма кой да ни пита искаме ли го. И за 
това същността на заниманието не е 
да раздробяваме нещата, а да зададем 
три или четири максимум главни прио-
ритета, за които тази дама и целият  
Управителен съвет, Управителният 
съвет се състои от председателите на 
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съответните сдружения, за което да 
получат мандат, да се знае и единомис-
лено да   работим в тази посока за да се 
стигне донякъде. Това, което ме подраз-
ни е, че от предизборно събрание минах-
ме директно към темите за коланите, 
за видеорегистраторите. Няма нищо 
лошо, това са проблемите, но много е 
важно да действаме с приоритети, 
защото в противен случай ще стигнем 
там, където преди 15 години бяхме. 
Министър Московски каза, че ако до 6 
месеца не се рашат проблемите ще си 
подаде  оставката. Подаде си я, но не за 
това и не за 6 месеца, а за 3 години. Не 
защото е нерешим проблема. Така, че 
ние не правим сдружения, за да правим 
протести. Правим сдружения за да тър-
сим диалог. Правим и обединения за да 
търсим такъв. Ако този диалог не про-
изведе конкретни последствия и ползи 
за нас, следващата форма е протестът, 
защото след протеста следва прескон-
ференция протест, пресконференция. 
Какво като дадем пресконференция?!? 
Ще си  решиме ли  проблема така?  Да, 
ще направим пресконференция с основ-
ните проблеми с които е натоварена, и 
след това, ако трябва да включим и 
допълнителен проблем. Никой от нас 
тук не е оторизиран, а като гледам тук 
е и целият Управителен съвет, и те 
трябва да решат „Да, приемаме и тези 
проблеми да бъдат включени в прескон-
ференцията“.

Но главното е, когато седнем на 
тази маса в момента ние казваме сме 
300, то тези 300 фирми представляваме 
97% от бизнеса сигурно. Но остават 
тези 3% които пак ще се бавят и ще са 
отстрани. Така, че не можем да се съо-
бразим на сто процента с исканията. 
Защото това, което се случва след 
поредната заявка за протести, ни пока-
ни Премиерът,  извика министъра на  
транспорта и единодушно заявиха 
готовност  за работа  по проблемати-
ката. Работата,  която заявихме, про-
блемите, които искаме спешно да се 
решат първата тема беше нерегламен-
тираните превози, втора тема – въз-
лаганията и републиканската транс-
портна схема , третата тема – тол 
таксите. От всичките въпроси, които 
обсъдихме и за които Премиерът разпо-
реди и министърът разпореди, трима 
души от тази администрация ни се 
подиграха в лицето. Викнаха срещу нас в 
присъствието на 10 кмета, на главния 
секретар на сдружението на общините 
и си дадоха някакъв законопроект, кой-
то имал работна група. И коя мислите, 
че е работна група? Заместник минис-
търът на транспорта и Дамян Войнов-
ски. Къде сме ние? Един действащ няма 
от нас в този законопроект.Тук сме 
всички колеги, целият Управителен 
съвет и какво ще правим от утре, ще 
искме оставки, ще излизаме на пътя ли? 

И аз затова съм тук, защото смятах, че 
ще имаме работна група. И нека е отво-
рено заседанието за да работим по 
същество, защото в другия случай ще се 
разводним до довечера  и нищо няма да 
решим.

М. Милтенова  - Въпросът е утре 
правим ли пресконференция или отлага-
ме във времето. БТА ни чака да подадем 
темите, ако правим такава. 

Георги Милошев – 15 години се дуб-
лират тези теми. Ставаме един 
изплют материал за журналистите и 
ставаме вече безинтересни. Акценти-
те са тогава, когато е интересно. Колко 
пресконференции правихме по тези 
теми?

М. Милтенова   - Трябва да решим 
какво правим в момента, защото ако 
искаме оставки на тези хора, трябва да 
го заявим в писмо до министъра.

Георги Милошев – За да искаш 
оставка ти трябва да го заплашиш. Кол-
ко апартамента има, колко жени има, 
къде се возят. Ще искате оставка на 
кой и за какво? Както каза Иво, тези 
двамата са се подиграли и т. н. Това не е 
тема  на пресконференция. Обмислете 
го, почваме да се издънваме. Всяко искане 
трябва да има тежест.

Реплика – Трябва да се уцели момен-
тът за провеждане на пресконференция. 
Сега на дневен ред са Иванчева и специа-
лизирания съд, Апартамент гейт и т. н. 
Ние не сме на дневен ред. Никой няма да 
ни отрази. Трябва да се намери подходя-
щият момент за пресконференция.

Реплика – След като тези теми са 
изчерпани, предложете теми. 

Ивайло Константинов – Колеги, 
вижте сега. Ние, нашите проблеми сме 
ги заявили на висок глас. Аз ще ги повто-
ря. Ние не можем едновременно да 
поставяме 300 проблема, Проблемите са 
сивият сектор, републиканската път-
на схема, нови възлагания на невалидни 
разписания, много добре ги знаете, Защо 
нито един кмет не пита министъра 
това разписание за закриване ли е или не 
е. Всички кметове по тази линия са за 
прокурор. Продължават възлаганията 

без ясен регламент и без критерии. 
 Третият голям проблем са тол 

таксите. Искам да ви кажа, че няма 
автобус, който да извършва  някакъв 
тип обществен превоз на пътници по 
редовни автобусни линии, който да не 
минава минимум 100 хил. км годишно. 
Това означава 5 пъти минимум  поскъп-
ване на таксата. Поскъпнаха осигуров-
ките заради прага на заплатите на 
шофьорите, поскъпнаха и застраховки-
те, Всички возим  по възлагания по ЗОП. 
Не можем да мръднем цената. Ако вие 
можете, и го правите, да знаете, че не е 
законно. Щото ние в София – не можем.

Въпрос – Само да вметна? Защо про-
пускате субсидиите и компенсациите?

Ивайло Константинов - Ние умиш-
лено избягваме думите субсидии и ком-
пенсации, защото те са част от пробле-
мите. Хубавото в случая е, че имаме 
зелена светлина от министъра да рабо-
тим по темите. Какво като имаме зеле-
на светлина? 

Реплика – Предложете нещо!
Ивайло Константинов - Ние няма-

ме много полезни ходове. Считайте, че 
сме в работната фаза на Управителния 
съвет. Ние не можем утре да кажем 
нашите искания са, защото ние вече ги 
казахме. Ние можем утре да кажем 
напуснахме заседанието, защото те се 
подиграха с нас. Ние, примерно отказва-
ме да возим, или отказваме да се подчи-
няваме на агенция „Автомобилна адми-
нистрация“. Няма да ги допускаме в офи-
сите си и няма да спираме на пътя, 
защото им нямаме доверие. Или искаме 
оставките, или искаме нещо, или прос-
то се отказваме. 

Георги Милошев – Иво, това, което 
направихте е страшно силно. Изобщо не 
подценявайте факта, че тази група вле-
зе на такова високо ниво, за да можеш да 
говориш ти и да преставяш пробле-
мите на тези хора там  горе. Това не е 
било до сега никога. Така, че това, което 
направихте свалете го на общинско и 
областно ниво. Трябва да се направи на 
по-ниско ниво.

Предложение – Нека се насочим към 
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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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двете неща. Първо, дали да  има прескон-
ференция и второ , какво искаме там. 
Искаме ли три глави или не искаме, иска-
ме ли протест или не искаме. 

Магдалена Милтенова – Темите на 
пресконференцията трябва да бъдат 
тол системата. Това, което ни се пред-
лага ние казахме миналия път винетки, 
но ще изчакаме да видим какво ни се 
предлага. Това, което ни се предлага не 
приемливо в момента. Втората тема е 
искаме ли реформа в Изпълнителната 
Агенция  и искаме ли оставката на зам. 
министъра на транспорта, шефа на 
Изпълнителната агенция и зам. шефа 
на Изпълнителната агенция. 

Предложение – При така проведе-
ния диалог на който колегите са си 
излезли, ние искаме оставките на тези 
лица. 

Приканване към гласуване на Упра-
вителния Съвет дали да има  пресконфе-
ренция на следващия ден.

Магдалена Милтенова – Темата на 
евентуалната конференция утре е Пре-
говорите с управляващите и Изпъл-
нителната агенция. Искаме ли остав-
ките и как ще се развият нещата зана-
пред. 

Мнение – Ние трябва да искаме 
преструктуриране на Агенцията, как-
то и оставките на цялата Агенция. 

Предложение за писмо до Премиера 
и министъра  на транспорта, за случая с 
Изпълнителна Агенция.  Благоевград са 
корумпирани, Перник – корумпирани. 
Тези хора не искат да работят, а само 
да крадят, поради което искаме остав-
ките им. 

Ивайло Константинов – За да сме 
оперативни, колежката каза темата е  
оставките на зам. министъра, на КЗК 
изпълнителният директор   и на 
заместника му. Нека да гласуваме!

Поморие- превозвач  –  Сега разбрах 
каква е целта. Аз господина не го позна-
вам, сега разбрах кой е. Аз съм от Помо-
рие. Превозвач съм. През месец януари 
Юнион Ивкони взе линните с покана от 
кмета. 

Реплика към г-н Константинов 
от превозвача от Поморие  – Много 
добре говорите, но аз не ви вярвам. 

Магдалена Милтенова – Ние имаме 
проблеми с кметове, защото вашият 
кмет е изпратил покана до него? 

Поморие - превозвач  –  Имаше три 
конкурса, и нямаше други кандидати, и 
накрая поканиха Юнион Ивкони да ни 
вземе лините, аз съм бивш ДАП, от 40 
години съм в бранша. В същото време 
можеше да се покани бургаски превозвач. 

Магдалена Милтенова – Сега ще ви 
отговоря на третия въпрос. Вие имали 
ли сте конфликт с кмета? За какви 
дребни неща сте отстраняван? Въпреки 
всичко кметът на Поморие казва „Ивай-
ло няма кой да кара“. Значи имало е няка-
къв проблем в Поморие. В момента кме-

тът си търси превозвач от Перник. 
Проблемът е в кмета!

При гласуването – против прес-
конференция. Болшинството са за пис-
мото до Министър-председателя и до 
зам. министъра по транспорта. Ясно, 
писмо ще се пише!

Предложение от залата - Държава-
та да накара общините да си плащат. 
Тогаво щом кметът поръчва музиката, 
да си прави сметката дали ще прави 
такива простотии, защото сега кме-
товете възлагат без да плащат.

Георги Милошев – Чакай, като каз-
ваш държавата, кой е държавата?! Тряб-
ва да се конкретизираш! Защото от 
тази неконкретизация виждаш какво 
става. Държавата това си ти! Трябва да 
се конкретизират нещата.Не се ли суб-
сидират селата? Под 500 жители не се 
ли субсидират? 

Магдалена Милтенова – Колегите 
остават с впечатлението, че сме се 
събрали заради пресконференцията. 
Нещата не са така. Има едно писмо, кое-
то ни е предоставено от Корпурацията 
на автомобилните  превозвачи в което 
министър  Московски казва, че подкрепя 
идеята общините да дофинансират 
въпросните превози. Следователно, ние 
от тук нататък вървим към Наредбата 
за субсидиите и компенсациите, която 
това нещо трябва да се регламентира.

Ивайло Константинов – Пробле-
мът е фундаментален и обяснявам защо. 
В момента 120  общини нямат транс-
порт. Говоря не само превози от общин-
ската транспортна схема, а и от 
областната и от републиканската 
транспортни схеми. Това, което казва 
колегата за Поморие, това е единстве-
ният случай в България към който е има-
ло такъв интерес. Само за последните 3 
месеца сме обслужвали Поморие /за сега 
сме на загуба, дано се оправят нещата/, 
Драгоман /как ви се вижда Драгоман?/, 
Ихтиман./ как ви звучи?/  И такива са 
още 116. От тази гледна точка пробле-
мът на цяла България е един и същ. 
Линийте са нерентабилни в по-малките 
общини. В по-големите общини, където 
превозите са рентабилни те са общин-
ски превози. В момента имаме прекра-
сен диалог със Сдружението на общини-

те, в тази работна група ни подкрепят 
на 100%. Регламентът е ясен в тази 
посока. Ако ние утре кажем, че отказва-
ме да обслужваме общинска схема до 
момента, в който не се знае как ще 
бъдем финансирани, много лесно ще се 
намерят пари. Дали ще бъдат през ПМС 
до кметовете на общините, които да 
дофинансират транспорта си, или ще 
бъдат директно през субсидии, не през 
компенсации, а през субсидии, това е 
решение, което ние можем да продикту-
ваме. Но ето виждате какво се случва. 
Защо думата кметове е  първа. Ето 
вижте момчето, хлебецът са му взели. 

Реплика – Защо вие ни убеждавате в 
неща, които са ясни. Разбираме ги неща-
та. Шест човека трябва да ни кажат 
едно и също. Съгласни сме!  Дайте нещо 
друго. Това вече се говори дълго време.

Георги Милошев – Ето нещо друго. 
Понеже говорим за Закон за Обществе-
ните Поръчки /ЗОП/. Кметовете не 
знаят какво значи ЗОП. Моята фирма 
имаше удоволствието да изпълни 
най-голямата поръчка по ЗОП, в която 
обучавахме Народно събрание и Минис-
терски съвет. Там има една клауза, за 
всички превозни средста се отнася – 
„най-ниска цена“. Когато е най-ниска немо-
тивирано цената в един ЗОП ще стане 
Търговище и цените по 1.5 стотинки. 
Защото те са минирани нещата предва-
рително, а ние си седим и се караме. И 
когато един кмет пита, колко стотин-
ки ти е билета? – 6 стотинки! Той няма 
представа, че за 6 стотинки не може 
парцал да си купи. Когато поставихме 
въпроса пред Испанската транспортна 
камара, те казват ние бяхме 68-година 
на вашето положение. А след 1972 напра-
виха т. нар. „пределни предварителни цени 
на транспорта“ при които се осугуряваха 
заплатата на шофьорите, смяна на 
гуми, механици и т н. Защото ако не го 
осигуряваш, застрашаваш живота на 
тези, които ги возиш. Ето това ми е 
предложението. На това трябва да се 
базира и такива караници ще отпаднат 
автоматично.

Магдалена Милтенова – Ние ви 
казахме как виждаме проблема. Дайте 
ни вашия прочит. Ние ще ви отговорим.
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. . . Какво се случи в годините. 
Сигурно си спомняте едни протести, 
които напълниха  магистралата  
почти до  Пазарджик. Тези протести 
бяха продуктувани от същите тези 
теми, за  които си говорим днес. 
Ключовата фраза тогава беше 
„погледнете ни нас  четиримата, 
имайки предвид Тошко, вас, Галя и не 
знам си кой беше четвъртият . . .

Сега философията е малко по-раз-
лична, Не че ние четиримата не можем 
да изкараме 1000 автобуса, малко пове-
че ще изкараме и да решим всеки един 
проблем, но целта на заниманието е 
малко по-различна и времето е по-раз-
лично. Какво се има предвид?

По-миналата година тръгна за 
обсъждане един законопроект, който 
законопроект по същество още от 
момента, в който аз го видях, а аз и по 
това време бях народен представител, 
ме втрещи. Ставаше дума за нещо от 
рода, аз да давам лиценз на колегата и 
аз да отнемам лиценз от колегата. Да 
бъдат в едно сдружение абсолютно 
всички фирми и товарни превозвачи и 
пътнически превозвачи, като товарни-
те са 15 хил., пътническите са 1500. 
Нали се сещате кога и по какъв начин  

Проблемите на Проблемите на 
автобусния браншавтобусния бранш

•  •  Изказване Изказване 
на Ивайло на Ивайло 
Константинов  Константинов  

пътническите щяха да имат някакво 
представителство, като тогава никой 
не ги чуваше, а сега – още повече. Така 
че, за пороците на този законопроект 
всички сте чули, чули сте преустановя-
вахме протестите  миналата година, 
за това, че се стигна до това, че този 
законопроект да бъде изтеглен. Това 
беше моментът ,в който всички дейст-
ващи сдружения в този момент ,в кой-
то членуват пътнически превозвачи се 
обединихме в тази Конфедерация на 
автобусните превозвачи.

 Темите, които трябва да защита-
ва Конфедерацията са теми, които 
всяко едно сдружение повдигне вътре в 
Конфедерацията. Защото сега, ако тук 
има 30 превозвача, има още 300, които 
са наши членове, които не са тук. И те 

са дали пълномощията за нещо съвсем 
конкретно. За това идеалното в кон-
кретния случай е ние да ви запознаем с 
това, за което сме упълномощени да 
преговаряме от името на нашите чле-
нове, а вие да кажете има ли обструк-
ции по тези теми, които вас ви пре-
тесняват. Във всеки друг порядък, в  
друг случай това означава, че всеки от 
вас трябва да членува някъде, в едно от 
тези сдружения, които са учредили 
тая Конфедерация или да учредите 
ново такова сдружение, коета да стане 
колективен член на същата.

Темите, които ние повдигнахме и в 
същност са генерални теми, които 
трябва да решат проблемите на бран-
ша са няколко.

Генаралната тема на бранша не са 
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тол такси. Това е едно от следствията 
на нашия проблем. Генералната тема на 
бранша е дали ще ни има утрe или 
няма да ни има. Значи по начина по 
който я караме, второто е много по-ве-
роятно. Генералният проблем не е кой 
ще възлага превозите,  а защо общин-
ските схеми  са губещи. Когато гово-
рим за регламенти, знаете, че Регла-
мент #1370 казва, че възложителя 
гарантира на изпълнителя минимална 
рентабилност, т. е минимална печал-
ба. На кой от вас възложителя гаран-
тира такава нещо? Защото на мен 
никога не са ми гарантирали това. Нали 
е европейски регламент и всички тряб-
ва да го спазваме. Защо трябва да връз-
ваме губещите общински превози с 
републиканските такива и с  областни-
те. Т. е това, което изкараш с почтен 
труд, после да го дадеш като спонсор-
ство на някои кметове? Това е генерал-
ният въпрос!  Защо в цяла Европа 
общинските превози са най-печели-
вши? Защото общинските бюджети 
дотират не само през средствата за 
субсидии и компенсации, дотират в 
пъти повече от тези средства превоз-
вачите, така че да бъдат достатъчно 
рентабилни в рамките на разумната 
печалба.

Другият генерален въпрос е защо 
ние вече десет години говорим едно и 
също, от първия протест до днес си 
говорим едно и също нещо за нерегла-
ментираните превози. Защото ако 
тях ги няма и ние нямаше да се съберем 
днес, защото пак щяхме да сме разеди-
нени. Защото щеше да има за всички по 
достатъчно, не по много, но по доста-
тъчно. За да се спре нерегламентиран 
превоз в момента, ще ви разкажа какво 
трябва да се направи. Трябва да има 
прокурорска заповед, трябва един вид 
прокурорът да разпореди разпит. Тряб-
ва да има полицай от Икономическа 
полиция. Трябва да има катаджия, за да 
спре този автомобил, да има даяджия 
за да установи има ли нарушение по 
Закона за автомобилните превози, 
трябва да има и данъчен за да установи 
има ли престъпление  по Данъчно-про-
цесуален кодекс. Как ще стане? Как си 
го представяте това? Ние хубаво си 
говорим, че  искаме, ама как да стане?

Кардиналният проблем не е дали го 
искаме, ясно е, че го искаме, но как ще 
стане? Това е като да кажа „колега ти 
можеш ли мусака да готвиш? Всички 
викат мусаката е много лесно. А, сгот-
вете като е лесно! Има 50 съставки, 
които трябва да се случат преди това, 
50 неща, които следва  да се проверят. 
В цяла Европа има единен контролен 
орган, който като те спре на пътя 
може да ти провери техническото със-
тояние, редовността на документите 
на превоза, редовността на докумен-

тите на превозното средство, редов-
ността на документите на пътници-
те, че и данъчните документи. Ние 
тук в продължение на 15 години не 
можем да осъзнаем, че този проблем 
съществува, за това защото като 
отидем в Министерството казват, 
ама вие сте много големи, но има там 
едни малки, те не го искат това. И 
винаги едно и също, с един и същи 
мотив. Почваме, а тоя иска ли – иска, а 
втория иска ли – иска, третия – иска ли 
– иска. Сега, когато се обединихме няма 
кой да ни пита искаме ли го. И за това 
същността на заниманието не е да раз-
дробяваме нещата, а да зададем три 
или четири максимум главни приори-
тета, за които тази дама и целия Упра-
вителен съвет, Управителният съвет 
се състои от председателите на съот-
ветните сдружения, за което да полу-
чат мандат, да се знае и единомислено 
да   работим в тази посока за да се 
стигне донякъде. Това, което ме под-
разни е, че от предизборно събрание 
минахме директно към темите за 
коланите, за видеорегистраторите. 
Няма нищо лошо, това са проблемите, 
но много е важно да действаме с прио-
ритети, защото в противен случай ще 
стигнем там, където преди 15 години 
бяхме. Министър Московски каза, че 
ако до 6 месеца не се рeшат пробле-
мите ще си подаде  оставката. Подаде 
си я, но не за това и не за 6 месеца, а за 
3 години. Не защото е нерешим пробле-
ма. Така, че ние не правим сдружения, за 
да правим протести. Правим сдруже-
ния за да търсим диалог. Правим и обе-
динения за да търсим такъв. Ако този 
диалог не произведе конкретни послед-
ствия и ползи за нас, следващата форма 
е протестът, защото след протеста 
следва пресконференция протест, 
пресконференция. Какво като дадем 
пресконференция?!? 

Ще си  решим ли  проблема така?  
Да, ще направим пресконференция с 

основните проблеми с които е натова-
рена, и след това, ако трябва да вклю-
чим и допълнителен проблем. Никой от 
нас тук не е оторизиран, а като гледам 
тук е и целият Управителен съвет, и 
те трябва да решат „Да, приемаме и 
тези проблеми да бъдат включени в 
пресконференцията“.

Но главното е, когато седнем на 
тази маса в момента ние казваме сме 
300, то тези 300 фирми представлява-
ме 97% от бизнеса . Но остават тези 
3% които пак ще се бавят и ще са 
отстрани. Така, че, не можем да се съо-
бразим на сто процента с исканията. 
Защото това, което се случва след 
поредната заявка за протести, ни 
покани Премиерът,  извика министъра 
на  транспорта и единодушно заявиха 
готовност  за работа  по проблемати-
ката. Работата, която заявихме, про-
блемите, които искаме спешно да се 
решат първата тема беше нерегламен-
тираните превози, втора тема – въз-
лаганията и републиканската транс-
портна схема , третата тема – тол 
таксите. От всичките въпроси, които 
обсъдихме и за които Премиерът раз-
пореди и министърът разпореди, три-
ма души от тази администрация ни се 
подиграха в лицето. Викнаха срещу нас 
в присъствието на 10 кмета, на глав-
ния секретар на сдружението на общи-
ните и си дадоха някакъв законопро-
ект, който имал работна група. И коя 
мислите, че е работна група? Замест-
ник министърът на транспорта и 
Дамян Войнов. Къде сме ние? Един 
действащ няма от нас в този законо-
проект.Тук сме всички колеги, целият 
Управителен съвет и какво ще правим 
от утре, ще искаме оставки, ще изли-
заме на пътя ли? И аз затова съм тук, 
защото смятах, че ще имаме работна 
група. И нека е отворено заседанието 
за да работим по същество, защото в 
другия случай ще се разводним и нищо 
няма да решим.
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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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На 25 октомври миналата годи-
на Евро Парламентът прие ре-
гламент, който определя, че 

лекотоварните и тежкотоварните 
автомобили в ЕС ще бъдат таксува-
ни в съответствие с това доколко 
реално ползват пътищата и какво 
количество емисии генерират. 

Страните в ЕС, които към момента 
ползват системи за таксуване за време-
ви период (винетки), ще трябва да пре-
минат към тол системи, основани на из-
минатото разстояние. Новите систе-
ми ще трябва да влязат в сила от 2023 г. 
за камионите и автобусите и от края 
на 2027 г. за вановете и микробусите.

Настоящите правила на ЕС за път-
ните такси засягат само камионите с 
тегло над 12 тона и не включват авто-
буси и микробуси. Депутатите подкре-
пят идеята за налагането от 2020 г. на 
такси за всички превозни средства, пре-
насящи стоки и пътници, за да бъдат 
третирани справедливо всички водачи.

Държавите членки ще имат възмож-
ност да предлагат намаления на такси-
те на шофьори на леки автомобили, ва-
нове и микробуси, които пътуват ре-
довно. Тази мярка цели да подпомогне хо-
ра, които се придвижват от покрайни-
ните на градовете и от отдалечени ра-
йони.

През 2018 година Дoгoвopът зa из-
гpaждaнe нa тoл cиcтeмa нaй-нaкpaя e 
пoдпиcaн в България. Пapaфитe cи пoд 
cпopaзyмeниeтo пoлoжиxa миниcтъpът 
нa peгиoнaлнoтo paзвитиe и 
блaгoycтpoйcтвoтo Hикoлaй Haнкoв и 
изпълнитeлният диpeктop нa "Kaпш 
Tpaфиккoм" Mиxaeл Beбep.

КАКВО НАПРАВИХА 
АВСТРИЙЦИТЕ?

Aвcтpийcкaтa кoмпaния cпeчeли 
пpoцeдypaтa c цeнa 150 милиoнa лeвa 
бeз ДДC. Пpoeктът пpoдължава  19 
мeceцa и включвa дocтaвкa и инcтaлa-
ция нa 500 тepминaлa зa peгиcтpиpaнe и 
издaвaнe нa eлeктpoнни винeтки, 100 
aвтoмoбилa зa кoнтpoл, 100 пyнктa зa 
пpeтeглянe в движeниe и 500 пopтaлa зa 
тoл кoнтpoл. Koмпaниятa изгpaджда и 
изчиcлитeлeн цeнтъp и oфиc зa пoд-
дъpжкa.

Aвcтpийcтвoтo дpyжecтвo вeчe e 
изгpaждaлo тoл cиcтeмитe нa Aвcтpия, 
Швeйцapия, Пoлшa, Чexия и Бeлapyc и 
имa oпит. To e изпълнилo oбщo 280 
пpoeктa в 44 cтpaни, кaтo зa 
финaнcoвaтa 2016/17 г. e гeнepиpaлa 
пeчaлбa oт oкoлo 648 милиoнa eвpo.

Пpoeктът щe бъдe изгpaдeн зa 
cмeткa нa "Kaпш", кaтo кoмпaниятa 
oчaквa дa cи възвъpнe инвecтициятa в 
пъpвитe тpи гoдини oт cтapтиpaнeтo 
нa cиcтeмaтa.

ЗАЩО ДА ПЛАЩАМЕ 
ПЪТНИ ТАКСИ?

• Пътните такси допринасят за стро-
ителството на нови пътища и за поддръж-
ката на вече съществуващите.

• Те също така могат да бъдат насочени 
срещу трафика в пикови часове чрез налага-
нето на по-високи ставки за райони или пе-
риоди от деня със засилен трафик.

• Те стимулират опазването на околна-
та среда, тъй като по-чистите автомобили 
ще плащат по-малко

Системата за събиране на пътни 

такси е базирана на съвременни техно-
логии, които позволяват удобни начини 
за заплащане и осъществяване на кон-
трол, без това да възпрепятства сво-
бодното движение на пътни превозни 
средства. 

Ocнoвният пpoблeм, пpeд кoйтo ce 
изпpaвя Бългapия, e cиcтeмнoтo 
нeдoфинaнcиpaнe в oблacттa нa път-
нaтa инфpacтpyктypa. Дpyг кaзyc e 
нecъoтвeтcтвиeтo в пpиxoдитe oт 
лeки aвтoмoбили и тeжкoтoвapни 
кaмиoни – в мoмeнтa e oкoлo 70% към 30, 
пpи oбщo oкoлo 350 милиoнa лeвa 
пocтъплeния гoдишнo.

Според  направените промени в За-
кона за движение по пътищата, с които 
се регламентира въвеждането на тол 
системата в България,  предстои въ-
веждането на смесена система за так-
суване на различните категории пътни 
превозни средства. Така тежкотовар-
ните автомобили с обща технически 
допустима максимална маса над 3.5 т. 
ще бъдат таксувани на база на измина-
то разстояние. Размерът на таксите за 
движение по платената пътна мрежа 
ще се определя по предложение на мини-
стрите на финансите и регионалното 
развитие. Такси няма да заплащат пре-
возните средства на МВР, ДАНС, Спеш-
ната медицинска помощ и на въоръже-
ните сили. Електронната система за 
събиране на пътните такси се поддър-
жа от Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“, които могат да се заплащат по 
електронен и банков път, както и на оп-
ределените за това пунктове. 

Леките коли ще заплащат както и 
досега винетка, която е за определен пе-
риод от време, но от началото на 2019 

Тол системата Тол системата 
в Българияв България
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година тя стана електронна. Винетки-
те са за срок от година, 3 месеца, ме-
сец...

Тол системата би трябвало да зара-
боти на 16 август 2019 г.

КОЙ ЩЕ УПРАЖНЯВА КОНТРОЛ 
НАД ТОЛ СИСТЕМАТА?

Парламентът създаде Обществен 
консултативен съвет по въвеждане на 
електронната система за таксуване на 
база време и изминато разстояние. Де-
путатите ангажираха регионалния ми-
нистър Петя Аврамова да дава инфор-
мация за напредъка на тол системата. 

БСП искаха да се създаде временна 
парламентарна комисия, която да проу-
чи възлагането, провеждането и изпъл-
нението на обществената поръчка за 
електронната система за винетките и 
тол таксите, но мнозинството в пар-
ламента отхвърли предложението на 
левицата.

От ГЕРБ обаче настояха , че е съв-
сем нормално да има технически про-
блеми в началото, но било факт, че пък 
от началото на година досега са купени 
повече винетки в сравнение с миналата 
година, което означавало, че контролът 
е по-строг.

А тези проблеми не липсваха. С 
фалстарт започна работа системата. 

Десетки сигнали имаше за проблеми 
при продажбата на електронните ви-
нетки в първия работен ден от новата 
година. Шофьори се оплакваха, че на 
много бензиностанции или няма тер-
минали, или не работят. Освен това 
били допуснати десетки грешки при по-
купката на новите стикери. От АПИ 
пък увериха гражданите, че проблеми с 
винетките – няма! 

КАКВИ ЩЕ СА ЦЕНИТЕ 
НА ТОЛ ТАКСИТЕ?

Предложенията на регионалното 
министерство за размера на тол так-
сите шокираха бранша. Според държа-
вата, те са най-ниските в Европа, пре-
возвачи изчислиха обаче, че ако това 
стане факт, ще вдигне разходите им за 

пътни такси 30 пъти. 
От 16 август тази година камиони 

и автобуси ще плащат тол такси за да 
пътуват из България. Платени ще са 11 
хил. км магистрали и пътища у нас. Гот-
вените тарифи шокираха превозвачи-
те. „Първоначално си помислихме, че реги-
оналаното министерство се шегува“ – спо-
деля Йордан Арабаджиев, Изпълнителен 
директор на Съюза на Международни-
те превозвачи.

В момента месечната винетка за 
камиони е 134 лева.

Според варианта за тол такси на 
регионалното министерство, за да си 
движат по магистрала или по първокла-
сен път, камионите до 12 тона ще пла-
щат между 8 и 16 стотинки на км. А за 
по-тежките – тарифата варира от 23 
до 94 стотинки в зависимост от екока-
тегорията им.

„Увеличението е над 33 пъти – не про-
центи, ако трябва да се изразявам в цифри 
– от 1300 до 40 хил. лева – това е 30 пъти 
ужасяващо“ – коментира още Арабаджи-
ев.

Според регионалното министер-
ство това се отнасяло само за камиони-
те, които рушат и замърсяват. 

„Предпоставка и стимул за закупуване 
на нови тежкотоварни превозни средства с 
екологична насоченост. Ние няма да се пре-
върнем в убийци на транспортния бранш“ 
– заяви зам. министър Николай Нанков.

На брифинг министърът на регио-
налното развитие и благоустройство-
то Петя Аврамова обясни, че основни-
ят принцип на тол таксите ще е - кой-
то руши и замърсява повече, да плаща 
повече. Тя уточни, че цените за авто-
мобилите от 3,5 т. до 12 т., заложени в 
предложението на Световната банка, 
са най-ниските в Европа. Цените на тол 
таксите за автомобилите над 12 тона 
са средни, а за автобусите тарифата 
също е една от най-ниските. „Общите 
приходи, които са заложени да бъдат събра-
ни, са в същия размер, който държавата по-
лучава като средства от винетки от тези 
превозвачи. Т. е. държавата ще събира същия 
размер от тези превозвачи като обща сума, 

но в самия бранш тежестите ще бъдат пре-
разпределени – тези, които пътуват повече, 
ще заплащат повече“, заяви Аврамова. Тя 
обясни, че тол системата е тежка и 
трудна, но безкрайно необходима ре-
форма, защото близо 70% от българите 
смятат, че е по-справедливо тежкото-
варните автомобили да заплащат по-
вече за пътуването по републиканска-
та пътна. Аврамова посочи, че се очаква 
да се появят множество спекулации по 
отношение повишаване цените на хра-
нителните продукти и билетите за 
автобусния транспорт, затова Све-
товната банка е изготвила сравнител-
ни таблици. Като пример тя даде Гер-
мания, където при въвеждането на тол 
системата също е имало спекулации за 
увеличение на цените на продуктите 
със 7-8%, след което се оказва, че реално-
то увеличение е с 0,15%. „България ще бъде 
с една от най-евтините като издръжка тол 
система - около 15% от общите приходи ще 
отиват за издръжка“, заяви Аврамова. 
Според Световната банка 1,160 млрд. 
лв. ще бъдат приходите от тол такси 
за година.

Автобусният бранш също е против 
тол таксите. Не искаме тол такси, 
обяви на пресконференция Георги Мило-
шев, председател на Българска федера-
ция пътнически транспорт (БФПТ). 
Според него проблемът е, че месеци пре-
ди старта на тол системата  още не е 
ясно каква ще е тарифата за изминати  
километри  и как тя ще се отрази на ав-
тобусните билети. Договорите ни за 
обществен превоз са сключени по Зако-
на  за обществените поръчки, там има 
определена цена, която  не може да бъде 
променяна. Говори се за главоломни до-
пълнителни  разходи, как ще ги покрием, 
твревожат се от автобусния бранш.  
До 16 август големите автобуси  ще пъ-
туват с винетки, но след това ще 
трябва да плащат тол такси, които 
отчитат  изминатите разстояния.

"Въвеждането на тол системата е 
икономически механизъм , с който се 
правят политики. Тази реформа ще оси-
гури по-добро възпроизводство", заяви 
началникът на Националното тол упра-
вление проф. Олег Асенов.

По негови прогнози още догодина 
благодарение на новата система ще бъ-
дат осигурени допълнителни средства 
за поддръжка, като те ще бъдат 
най-малко 500 млн. лева.

От Съюза на превозвачите настоя-
ват влизането в сила на тол система-
та да бъде отложено. Проф. Асенов по-
сочи, че отсрочка е възможна, но по-ва-
жното в случая било да се постигне 
сближаване на становищата, за да се 
създаде един работещ модел.

Материалът подготви 
Марияна Георгиева
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Тол таксите Тол таксите 
ще са най-ниски ще са най-ниски 
в Европав Европа

Цените на тол таксите, за-
ложени в предложението на 
Световна банка за тежко-

товарните автомобили между 3,5 

т и 12 т, които се използват ос-

новно при вътрешни превози в 

България, са най-ниските в Евро-

па. Тарифата за автомобили над 

12 т е средна за Европа. 

За автобусите е предвидена 
ниска тарифа, като приходите от 
тях ще са в същия размер като по-
лучаваните досега от винетна так-
са. Това съобщи министърът на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството Петя Аврамова по 
повод стартиралите разговори с 
превозвачи за тол тарифите.

Министърът допълни, че в об-
хвата на тол системата ще бъдат 
включени 10 800 км от общо 20 000 
км републиканска пътна мрежа. Тя 
ще обхваща магистрали и първо-
класни пътища, както и някои пъ-
тища от втори и трети клас, кои-
то са в добро експлоатационно със-
тояние.

Приемаме превозвачите в Бълга-
рия като наши партньори, на кои-
то трябва да предоставим добри 
пътища с оглед изпълнението на 
тяхната дейност и заради търсе-

ната пътна безопасност. Търсим 
конструктивен диалог с бранша, 
подчерта Аврамова.

Въвеждането на тол системата 
е тежка и трудна, но безкрайно не-
обходима реформа в пътния сектор 
в България. Близо 70% от българите 
смятат, че е по-справедливо тежко-
товарните камиони да плащат по-
вече за пътуване по републиканска-
та пътна мрежа. За да строим и ре-
монтираме пътища, са ни необходи-

ми средства. Изчисленията показ-
ват, че за да може Агенция „Пътна 
инфраструктура“ да изпълнява свои-
те задължения и ние да се движим по 
добра пътна мрежа, са необходими 
около 1 млрд. лв. годишно, коментира 
още регионалният министър. Рефор-
мата е необходима и вярвам, че с ди-
алога, който установихме днес, ще 
бъде въведена в държавата, защото 
всички искаме да има средства за ед-
на недофинансирана с годините сис-
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тема, която е необходимо да бъде 
рехабилитирана и ремонтирана, за-
яви Петя Аврамова.

Очакваме да се появят множе-
ство спекулации относно повише-
ние на цените. Затова Световната 
банка изготви сравнителна таблица 
за влиянието на новата тол тарифа 
върху цената на основни хранител-
ни продукти от потребителската 
кошница, каза министър Аврамова. 
Тя даде пример с Германия, където 
при въвеждането на тол системата 
също е имало спекулации за увеличе-
ние на цените на продуктите със 
7-8%, но реалното поскъпване е било 
с 0,15%.

С тол таксата ще възстановим 

справедливостта в пътния сектор. 
Европейският, солидарният модел е 
„който  натоварва повече, плаща 
повече“. Проявяваме разбиране към 
превозвачите, но това, което сме 
започнали като политика, ще успе-
ем да го довършим. На превозвачите 
им се струпа много. С тол система-
та няма да се превърнем в „убийци“ 
на транспортния бранш, заяви за-
местник-министър Николай Нанков. 
В отговор на въпрос той съобщи, че 
очакваните приходи от тол систе-
мата са в размер на 1,160 млрд. лв. го-
дишно. Заместник-министърът 
подчерта, че общо около 30 000 км – 
10 000 км републиканска пътна мре-
жа и 20 000 км общински пътища, ще 

бъдат безплатни за тежкотовар-
ния трафик.

Предстоят нови срещи, включи-
телно на експертно ниво, на които 
да обменим информация, цифри и 
ключови параметри, да видим тях-
ното влияние върху формирането на 
тарифите. На база този обмен на 
информация очакваме да сближим 
позициите, заяви проф. Олег Асенов 
– и.д. директор на Национално тол 
управление.

България ще бъде с една от 
най-евтините като издръжка тол 
системи – за тази цел ще се израз-
ходват около 15% от общия размер 
на приходите, информира министър 
Аврамова.
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най-добър млад механик

Тридневна битка и остра конкуренция определиха 
победителите в националното състезание за 
„Най-добър млад автомонтьор и водач на мотор-

но превозно средство“ 2019. До този етап от надпре-
варата стигнаха 28 ученици от 7 отбора – победители 
в регионалните шампионати на професионалните тех-
нически гимназии. 

Оспорваната надпревара завърши със старта за 
„Най-добър водач на МПС“ в Професионалната гимназия 
по транспорт „Макгахан“ в София. Специален гост на със-
тезанието бе осемкратният рали шампион Димитър 
Илиев, който помагаше със съвети и напътстваше млади-
те шофьори как най-ефикасно да преминат фигурите на 
полигона. 

В комплексното отборно класиране победител е от-
борът на Професионална гимназия по механотехника 
„Владимир Комаров” – гр. Силистра. Второ и трето мяс-
то заеха отборите на Професионалната гимназия по 

Оспорвана битка Оспорвана битка 
в надпреварата за 

Трима ученици Трима ученици 
ще представят страната ни на ще представят страната ни на 
международното състезание международното състезание 

„Young Car Mechanic” в Полша „Young Car Mechanic” в Полша 

транспорт „Макгахан“ – гр. София и Професионалната 
гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – гр. 
София.

В категорията „Най-добър млад водач на МПС“ първи-
те три места спечелиха отборите на Професионалната 
гимназия по механотехника „Владимир Комаров” – гр. Си-
листра, Професионалната гимназия по механоелектро-
техника – гр. Ловеч и Техническата професионална гимна-
зия „Стамен Панчев” – гр. Ботевград.

В индивидуалното класиране най-бърз бе Теннур Джев-
дет Даул от Професионалната гимназия по механотехни-
ка „Владимир Комаров” – гр. Силистра, следван от Иван 
Бисеров Иванов от Техническата професионална гимназия 
„Стамен Панчев” – гр. Ботевград и Мариян Петров Благо-
ев от Професионалната гимназия по транспорт „Макга-
хан“ – гр. София.

Отборната титла за „Най-добър млад автомонтьор“ 
грабнаха учениците от ПГТМ „Макгахан“ София, с ръко-
водител Емил Алексиев. Втори стана отборът на Профе-
сионалната гимназия по транспорт и енергетика „Хенри 
Форд“ – гр. София, с ръководител инж. Божидар Божиков. 
Трети се класираха учениците от Професионалната гим-
назия по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Си-
листра, с ръководител инж. Пламен Петров

Първото място в индивидуалната надпревара извою-
ва Кристиан Георгиев Александров от Професионалната 
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гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ – гр. 
София, а Николай Симеонов Петаларев от Професионал-
ната гимназия по механотехника „Проф. Цветан Лазаров“ 
– гр. Пловдив и Ерен Гюнай Осман от Професионалната 
гимназия по механотехника „Владимир Комаров“ – гр. Си-
листра се наредиха съответно на второ и трето място.

Водещ на церемонията по награждаването беше дъл-
гогодишният коментатор на състезанията от Формула 
1 Момчил Манчев. Победителите получиха грамоти и по-
даръци от Министерството на образованието и наука-
та, Интер Карс, Bosch, Techno Vector Group, Schaeffler и 
Q-Service. ЗК „Лев Инс’’ също подкрепи инициативата, 
предоставяйки награден фонд за тримата победители в 
индивидуалното управление на МПС. Директорът на сек-
тор „Автоасистънс’’ Красимир Димитров награди учени-
ците, като продължение на кампанията ‘’S.O.S. - Спаси 
дете”, която има за цел да насърчава младите и бъдещи 

шофьори за безопасно и отговорно шофиране.
Тримата млади механици с най-високи индивидуални 

резултати, които ще представят страната ни на между-
народното състезание „Young Car Mechanic“ от 24-ти до 
26 май в Полша, са Николай Симеонов Петаларев от ПГМТ 
„Цветан Лазаров“ – гр. Пловдив, Ерен Гюнай Осман от 
ПГМТ „Владимир Комаров“ – гр. Силистра и Кристиян Ге-
оргиев Александров от ПГТЕ „Хенри Форд“ – гр. София. 
Общата награда за първите трима финалисти на между-
народния формата e 25 000 евро, а всички участници ще 
посетят фабриката на „Elring“ – един от най-големите 
производители на автомобилни компоненти и музея и фа-
бриката на Мерцедес в Щутгарт, Германия.

Чавдар Здравков, представител на Министерството 
на образованието и науката присъди на Интер Карс Бъл-
гария почетна грамота за подкрепата, която компания-
та оказва на младите механици.
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Офертите за концесия на ле-
тище София ще бъдат отво-
рени на 9 май в открито за-

седание в 9:00 часа. Това заяви ми-
нистърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобще-
нията Росен Желязков пред ресор-
ната парламентарна комисия. 

На заседанието могат да присъст-
ват участниците или техни предста-
вители, както и други лица. Така, както 
е според закона, първо ще бъдат обяве-
ни допуснатите участници. След това, 
отново по реда на тяхното подаване 
ще бъдат отворени офертите на учас-
тниците. Комисията ще прочете 
обвързващите предложения на всички 
допуснати участници. На това заседа-
ние ще бъдат обявени и параметрите, 
които предлага всеки от участниците 
– размер на годишното концесионно 
възнаграждение, размер на инвестиции-
те, планове за развитие на летището, 
допълни още министърът.

Той уточни, че бъдещият концесио-
нер следва да изгради нов терминал и 

писта на най-голямото летище у нас до 
десетата година от подписването на 
концесионния договор, защото капаци-
тета на съществуващите вече е запъл-
нен. „Вчера беше публикувана позиция 
от Световната банка с поздравление 
към правителството, към доброто 
протичане на процедурата и за петте 
подадени оферти от изключително 
сериозни кандидати, включващи све-
товни летищни оператори“ отбеляза 
министърът.

Във връзка с исковата молба на 
Европейската комисия пред Съда на 
Европейския съюз, че страната ни не е 
изпълнила задълженията си спрямо без-
опасността на железопътния транс-
порт в Общността, отнасящи се към 
дейността на звеното за разследване 
на произшествия във въздушния, водния 
и железопътния транспорт, министър 
Желязков заяви, че са подготвени про-
мени в три закона. Това са: Закона за 
гражданското въздухоплаване, Закона 
за железопътния транспорт и Кодекса 
на търговското корабоплаване. Също 
така се предлага да бъде създаден 

Национален борд за разследване на про-
изшествия във въздушния, водния и 
железопътния транспорт като 
самостоятелно юридическо лице към 
Министерския съвет, второстепенен 
разпоредител с бюджет към министъ-
ра на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията. Админи-
стративното, техническото и финан-
совото обслужване на Националния 
борд ще се осъществява от админи-
страцията на министъра на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията. Членовете на борда ще 
се назначават от министър-председа-
теля. „Как административно ще бъде 
структурирано звеното, няма отноше-
ние към качеството на разследването. 
Наред със законовите промени, подгот-
вяме и план за търсене и спасяване, кой-
то ще реализираме основно с колегите 
от Министерството на отбраната и 
Министерството на вътрешните 
работи, както и с Държавното пред-
приятие „Ръководство на въздушното 
движение“ беше категоричен министъ-
рът.

Концесията на летище София – 
отваряне на офертите на 9 май
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IFEMA и Autobuses & Autocares обединяват усилията си, 
за да организират втория Минибус евро тест

Международното изложение 
за автобуси, което в по-
следното си издание събра 

128 компании, с  представени 240 
марки и присъствието на 10 041 тър-
говски посетители от 47 страни, ще 
проведе ново издание от 6 до 9 ок-
томври 2020 г. във Feria de Madrid.

IFEMA и списанието Autobuses & 
Autocares отново съвместно организи-
рат второто издание на Minibus Euro 
Test, което ще избере Minibus на годи-
ната в Европа.

 Тази награда запълва досегашната 
пропаст в Европа: за минибуси и 
микробуси в пътническия транспорт.

Наградата „Микробус на годината“ 
е възможна благодарение на споразуме-
нието между IFEMA, организатора на 
Международния панаир за автобуси, 
FIAA и търговското списание Autobuses 

Euro Test ще избере победителя в Euro Test ще избере победителя в 
„Микробуса на Европа” за годината„Микробуса на Европа” за годината

& Autocares - официалният представи-
тел в Испания на международните 
награди за автобуси на годината. Жури-
то за тези награди ще бъде от членове 
на водещи списания за пътнически 
транспорт от 21 европейски страни, 
които ще оценят работата на превоз-
ните средства, както и кандидатите 
за микробуса на годината.

Второто издание на Minibus Euro 
Test ще се съсредоточи върху градски-
те транспортни средства, а участни-
ците ще представят основните евро-
пейски производители. Наградата 
„Микробус на годината“ ще бъде връче-
на в края на изпитанията.

Изпитанията  включват тестове 
за поведението на превозните  сред-
ства по  истински маршрут за общест-
вен транспорт, предназначен за тази 
цел. Получените впечатления и данни 
впоследствие ще бъдат оценени от 

членовете на журито, а спечелилият 
автомобил ще бъде избран чрез гласува-
не. Кандидатите ще бъдат поканени да 
участват от журито.
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HANNOVER 
MESSE 

проправя проправя 
пътя за пътя за 
силно 
бъдеще

С повече от 6000 изложители и повече от 200 
000 посетители всяка година, HANNOVER MESSE е 
водещото световно изложение за индустриални 
технологии. За да запази лидерската си позиция в 
ерата на дигитализацията, HANNOVER MESSE ще 
постави още по-голям акцент върху индустриал-
ната трансформация, която започва през 2020 г. 
Със седем категории за показване, ще се постави 
основата за по-нататъшен растеж в основните 
сегменти на индустрията, енергетиката и логис-
тиката.

Индустрията се развива бързо в епохата на ди-
гиталната трансформация, както и HANNOVER 
MESSE. През 2020 г.  ще се укрепи позицията и ин-
дустриалното шоу номер едно в света ще се пред-
стави със стратегически актуализирана изложбе-
на програма, която включва нови дисплейни зони и 
нов план за зала.
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Въпреки, че автобусният 
транспорт е най-екологични-
ят начин за превозване  на 

пътниците днес, операторите на ав-

тобуси все повече се сблъскват със 

забрана за дизелово гориво, което 

пречи на достъпа им до градовете. 

Индустрията за автомобилен 
транспорт се ангажира да мисли за  
бездизеловото гориво, но градските 
власти трябва да признаят, че при-

нуждаването на операторите да под-
новят дизеловия си парк  с алтернати-
вен ще отнеме време. Правилата за 
достъп до градовете могат да допри-
несат само за декарбонизацията и 
по-малко натоварени пътища, ако те 
насърчават повече колективения 
транспорт, включително с автобус, 
като част от решението.

Новият доклад на Coach of the 
Future, публикуван от IRU / Организа-
ция за Световен Автомобилен Транс-

порт/, анализира различните алтерна-
тиви на дизеловото гориво, които ста-
ват достъпни за операторите на ав-
тобуси от екологична и икономическа 
гледна точка, и оценява условията, не-
обходими за ускоряване на преминава-
нето към по-зелени горива.

Пътуванията с автобуси предста-
вляват 40% от колективната дейност 
на ЕС в автомобилния транспорт. Око-
ло 400 000 автобуси в Европа пътуват 
редовно по магистрали и извънградски 
пътища, като покриват средно раз-
стояние от 500 км на пътуване. Следо-
вателно горивото, използвано за 
захранване на тези превозни средства, 
трябва да бъде подходящо за пътува-
ния на дълги разстояния, а инфраструк-
турата за зареждане и презареждане с 
гориво трябва да бъде лесно достъпна.

Докладът на IRU Coach of the Future 
посочва, че био-LNG, смеси от HVO и 
дизелово-електрически хибриди пред-
ставляват по-устойчиви варианти, 
които са или скоро ще бъдат техноло-
гично достъпни. За да могат тези ре-
шения да станат икономически жизне-
способни, трябва да се положат усилия 
за преодоляване на основните бариери 
пред изпълнението, а именно високите 
разходи за инвестиции в нови превозни 
средства и липсата на подходяща ин-
фраструктура.

Едно е ясно обаче: електрическите 
превозни средства с батерии са изклю-
чени за транспортни услуги за дълги 
разстояния поради ограничения в об-
хвата и батерията.

Пречките биха могли да бъдат пре-

Автобус

бъдещето
нана
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махнати в близко бъдеще чрез прилага-
не на политики, подкрепящи внедрява-
нето на инфраструктура за алтерна-
тивни горива, субсидии за закупуване 
на по-чисти превозни средства и пре-
разглеждане на законодателството в 
областта на данъчното облагане на 
енергията и условията  за ползване на 
пътните такси. Това би създало ста-
билна и предвидима среда, която би 
позволила и насърчила  операторите да 
се  инвестира в по-чисти превозни 
средства.

Matthias Maedge, ръководител на 
тази  дейност в  IRU на  ЕС, коментира: 
„Все повече градове въвеждат забрани за ди-
зелови превозни средства, а операторите  са 
несправедливо обвинени в тези инициативи, 
въпреки че вече са част от решението за 
замърсяването и задръстванията. Секто-
рът е повече от готов да изиграе своята 
роля в подпомагането за по-зелени градове, 
но за момента няма очевидни алтернативи. 
Трябва да се осигури достатъчно време, за 
да се гарантира, че на пазара са налице 
по-екологични превозни средства, напълно 
развита и подходяща инфраструктура и са 
налице политики за подновяване на парка, 
преди да се придвижат напред със забраните 
на дизеловите превозни средства. "

биха довели само до отрицателни разходи 
за обществото и транспортните операто-
ри, което ще доведе до вредно въздействие 
върху околната среда. "

Следователно градските власти 
трябва да признаят, че съществуват 
ограничени възможности за технологи-
ята и горивото  за камиони и че такива 
алтернативи все още не съществуват 
за автобусите.

През средния живот на автобуса 
(т.е. 13 години), преминаването от ди-
зелово гориво към алтернативни гори-
ва ще доведе до по-високи годишни раз-
ходи (включително капитал, поддръж-
ка и разходи за гориво), с изключение на 
превозните средства с био-LNG. Всич-
ки останали разходи за експлоатация и 
гориво, които остават едакви  през 
жизнения цикъл на автобуса, би-LNG 
превозни средства могат да доведат 
до -3.7% по-ниски годишни разходи в 
сравнение с дизеловото превозно сред-
ство Euro VI благодарение на по-ниски-
те цени на горивата и въпреки по-висо-
ките разходи за покупка на автомоби-
ли. Докато превозните средства, рабо-
тещи на HVO, не изискват допълни-
телни капиталови разходи, общите 
разходи надвишават тези на дизелови-
те превозни средства с около 14% пора-
ди по-високите разходи за гориво. В слу-
чая на хибридни дизелово-електрически 
превозни средства, увеличението на 
разходите в сравнение с дизеловите 
превозни средства е + 4.3% поради 
по-високите капиталови разходи и раз-
ходите за поддръжка. В абсолютни 
стойности преминаването от дизело-
во гориво към био-LNG превозни сред-
ства би намалило разходите за опера-
торите с около 3 100 евро на превозно 
средство годишно. За другите алтер-
нативни горива и двигатели по-високи-
те разходи възлизат средно на 3600 
евро за хибридни дизелово-електри-
чески и 11 300 евро за превозни сред-
ства от HVO.

Докладът „Автобус на бъдещето“ 

показва, че ако всички необходими усло-
вия бъдат изпълнени, секторът на ев-
ропейските автобуси би могъл да за-
мени половината от съществуващия си 
дизелов парк с био-LNG, HVO и дизело-
во-хибридни превозни средства най-ра-
но до 2035 г.

Г-н Maedge добави: „Бизнесът на ав-
тобусните оператори разчита на възмож-
ността да се качват и слизат пътници в 
градските центрове. Прибързаните забрани 

Какво ново в чужбина
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      Уважаеми г-н Желязков,

С наше писмо Ваш вх.№ 15-00-62 от 02.04.2019г. Ви уве-
домихме, че сформираната със Заповед № РД-08-
111/06.03.2019г. работна група, която следва да изготви 
проекти за изменение и допълнение на Закона за автомо-
билните превози, Наредба № 2 от 2002г. за условията и 
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на пътници с авто-
буси и Наредбата за условията и реда за предоставяне 
на средства за компенсиране на намалените приходи от 
прилагането на цени за обществени пътнически прево-
зи по автомобилния транспорт, предвидени в норма-
тивни актове за определени категории пътници, за 
субсидиране на обществени пътнически превози по 
нерентабилни автобусни линии във вътрешноград-
ския транспорт и транспорта в планински и други 
райони и за издаване на превозни документи за из-
вършване на превозите е изцяло непродуктивна, с из-
черпано доверие от страна на автобусния бранш, в 
лицето на Конфедерация на автобусните превозва-
чи, и в този си състав не е в състояние да изпълни 
заложените от Министър-председателя, Министъ-
ра на финансите и Министъра на транспорта из-
исквания за промяна в нормативната база. Срокът 
за изпълнение на възложената задача относно про-
мяна в Закона за автомобилните превози изтече на  
15.04.2019г.

На проведените две заседания на назначената ко-
мисия тенденциозно не бяха включени предложенията 
на Конфедерация на автобусните превозвачи. На г-н Да-

мян Войновски, заместник-изпълнителен директор на 
ИА”АА и заместник-председател на работната група, 
беше възложено да изготви консолидиран проект, 

отразяваш всички предложения за промени в закона. 
Вместо това на комисията беше представена слабо реда-
ктирана версия на Закона за автомобилната камара. Това 
действие беше възприето от участниците в комисията 
от неправителствения сектор, като груб лобизъм и сабо-
тиране на изричните нареждания на държавното ръко-
водство и политическото ръководство на Министер-
ство на транспорта. Като изразихме това становище, 
ние, представителите на Конфедерация на автобусни-
те превозвачи напуснахме заседанието на комисията, 
след като установихме идентичност във вижданията 
ни със Сдружението на Общините, че тя е непродук-
тивна. 

     Уважаеми господин Желязков,

Като се стремим към изпълнение на договорено-
стите, постегнати с държавното ръководство, в лице-
то на Министър-председателя на РБългария, Министъ-
ра на финансите и и Вас, настояваме:

1. Проектозаконът, подготвен за внасяне в МС, а 
чрез него и в НС, да бъде изготвен съгласно постигнати-
те договорености и указанията, дадени от политическо-
то ръководство на страната. 

2. Да бъдат извършени действия по реално реформи-
ране на ИА”АА”, с поемане на персонална отговорност от 
страна на ръководните служители, довели до настоящо-
то състояние на недопустим саботаж на политически-
те решения, създаващ предпоставки за нарушаване на 
социалния мир.

3. Практиката на ИА ”АА” генерираща непрекъс-
нати корупционни скандали, водеща до показни арес-
ти на нейни служители, и застрашаваща социалния 
мир в бранша показва , че агенцията системно не е 
способна да изпълнява адекватно контролни функции. 
Във връзка с това настояваме при действията по ре-
формиране на ИА ”АА” контролните функции да бъдат 
иззети и  предадени на институции, притежаващи 
нужния институционален експертен и морален капа-
цитет. 

Уважаеми господин Желязков,
В изпълнение на решенията на общото събрание на 

Конфедерация на автобусните превозвачи, Ви напомня-
ме, че срокът за решаване на поставените с настоящо-
то писмо проблеми беше фиксиран на 30.06.2019г. 

След него би влязло в сила решение на общо събрание 
за организиране на мащабен протест, който би означа-
вал, провал на преговорите с правителството, за които 
има изразена политическа воля от двете страни и който 
е умишлено саботиран от представителите на ИА”АА”.

С уважение, 
Магдалена Милтенова - 

Председател на КАП

в в к ж в к

ДОДО
Г-Н  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВГ-Н  РОСЕН ЖЕЛЯЗКОВ

МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,МИНИСТЪР НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ИНФОРМАЦИОННИТЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНОЛОГИИ И 
СЪОБЩЕНИЯТАСЪОБЩЕНИЯТА

гр. София, бул. „Мария Луиза” №100, 
Централна автогара, ет. 4, офис 7, 

тел: 0898617897

Изх. №013/19.04.2019 г.
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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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Според доклад на IRU една 
пета от позициите за шо-
фьори е незапълнена в евро-

пейския сектор на автомобилния 
транспорт.

Европейският сектор на авто-
мобилния транспорт е изправен 
пред най-острия професионален не-
достиг на шофьори от десетиле-
тия, установи нов доклад на Между-
народния съюз за автомобилен 
транспорт (IRU).

Докладът се основава на инфор-
мация от заинтересованите стра-
ни в европейския транспортен сек-
тор и се базира  на две проучвания, 
проведени от IRU.

Анкетирането на членовете на 
IRU и асоциираните организации в 
Европа от октомври 2018 г. до януа-
ри 2019 г. показа видим недостиг на 
шофьори от 21% в сектора на то-
варния транспорт и 19% в автобус-
ния сектор. Проблемът се задълбоча-
ва, като недостигът се очаква да 
достигне 40% в двата сектора, тъй 
като търсенето ще нарасне през 

2019 година.
Борис Бланш, управляващ дирек-

тор на IRU, коментира: „Транспорт-
ната индустрия трябва да предприеме 
незабавни и решителни действия за сп-
равяне с недостига на шофьори. Ако не 
бъде променено, то ще има сериозни по-
следици за европейската икономика и ще 
доведе до увеличаване на разходите на 
предприятията, потребителите и път-
ниците.

„Но в тази професия няма недостиг 
на възможности. Всъщност нашето из-
следване установи, че удовлетвореност-
та от работата е висока, като само 
20% от анкетираните шофьори изразя-
ват недоволство от работата си. "

КАКВО ПРИЧИНЯВА 
НЕДОСТИГЪТ НА ШОФЬОРИ?

СПОРЕД ПРОУЧВАНЕТО НА IRU:

• 57% от мъжете-шофьори и 63% 
от шофьорите смятат, че лошата 
представа за професията задушава 
набирането на персонал.

• 79% от шофьорите смятат, че 
трудността при привличането на 

жени към професията е една от ос-
новните причини за недостига на 
водачи. Това се казва в  данните от 
Международния транспортен фо-
рум, според които  само 2% от шо-
фьорите в европейския автомоби-
лен транспорт са жени.

• 70% от шофьорите на възраст 
между 25 и 34 години смятат, че 
трудността за привличане на млади 
шофьори е една от основните при-
чини за недостига на водачи.

• Сред шофьорите 76% смятат, 
че условията на труд са причина за 
недостига на водачи, а 77% смятат, 
че дългите периоди извън дома пре-
чат на много хора да влязат в про-
фесията.

• Промишлеността също страда 
от застаряваща работна сила. В Ев-
ропа по-голямата част от фирмите 
в сектора на товарния транспорт 
наемат шофьори, чиято средна въз-
раст е 44 години, докато в сектора 
на пътническия транспорт средна-
та възраст на заетите им шофьори 
е 52 години.

Недостиг на Недостиг на 
шофьори вшофьори в 

Европейския съюзЕвропейския съюз
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равнища, както и за насърчаване на 
транспорта като привлекателно 
поле за работа на жените, създаване 
на награди за жените-водачи и 
най-добрите компании по отноше-
ние на набирането, приобщаването 
и запазването.

Матиас Медж, делегат на IRU, 
предупреди: „Вече недостигът на вода-
чи създава сериозни главоболия за транс-
портните оператори, което оказва вли-
яние върху хората и бизнеса, които раз-
читат на техните услуги. Ние не тряб-
ва да се заблуждаваме, че автоматиза-
цията на мисленето ще реши този въ-
прос. Все още има някакъв начин да се 
стигне до пълна автоматизация на ав-
томобилния транспорт, а частичното 
приемане, на което сме свидетели, ще 
изисква значителна работна сила с все 
по-разнообразен набор от умения. Това 
прави необходимостта от решителни 
действия за привличане на нови служи-
тели още по-непосредствени.

Г-н Blanche продължи: „Трябва да 
се положат усилия в световен мащаб за 
справяне с негативните възприятия и 
подобряването на имиджа на професия-
та. В същото време всички заинтересо-
вани страни в промишлеността тряб-
ва да действат за подобряване на усло-
вията на труд в сектора. Третирането 
на водачите следва да се подобри, като 
се осигури адекватна и достатъчна ин-
фраструктура и съоръжения.

„За да привлече сектора нова и раз-
нообразна работна сила, особено увели-
чавайки заетостта на младите хора и 
жените, трябва да се въведе по-всеоб-
хватна политика за набиране на персо-
нал в целия сектор.“

За да се справят с тези предиз-
викателства, IRU работи в тясно 
сътрудничество със своите члено-
ве за изготвяне на план за действие 
за краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни мерки.

IRU вече е предприел стъпки, 
включително редовно събиране на 
солидни данни за компанията, за да 
намери факти и да наблюдава тен-
денциите. Съветът стартира съв-
местна инициатива с Европейския 
съвет на превозвачите (ИСС) за 
разработване на общи принципи, 
насочени към подобряване на тре-
тирането на водачите на местата 
за доставка. IRU създаде също така 
експертна група за работа по  зако-
нодателството за обучението на 
водачите и неговата ефективност.

IRU ще създаде мрежа „Жените в 
транспорта“, насочена към увелича-
ване на броя на жените в транс-
портния сектор и тяхното пред-
ставителство на всички работни 

"IRU направи недостига на шофьори 
един от ключовите си приоритети за 
2019 г. Ще работим с публични и част-
ни заинтересовани страни, като нацио-
налните правителства, местните 
власти и социалните партньори, за да 
намерим решения за справяне с пред-
стоящата криза."

ДОПЪЛНИТЕЛНА СТАТИСТИКА
В Обединеното кралство излиза-

нето на страната от Европейския 
съюз съвпада с  недостига на шофьо-
ри, което се увеличава с 50 шофьора 
на ден.

Средната възраст на водачите  
в Германия сега е над 47години, кое-
то означава, че около 40% от вода-
чите на камиони и 55% от автобус-
ните водачи се очаква да се пенси-
онират до 2027 г., създавайки недос-
тиг от около 185 000 шофьора.

В Белгия автобусните операто-
ри изчисляват, че нуждите на ин-
дустрията ще изискват от тях да 
наемат 28% повече шофьори в срав-
нение с 2018 г., което води до недос-
тиг на водачи от почти 50%.

В Норвегия компаниите за ками-
они оценяват, че търсенето им за 
шофьори ще се увеличи с 12% през 
2019 г. В комбинация с 22% на неза-
ети длъжности, определен през 2018 
г., това ще увеличи техния недос-
тиг на водачи до 35%.

Компаниите за камиони в Румъ-
ния се сблъскаха с недостиг на шо-
фьори от 37% през 2018 г. и посочиха, 
че ще бъдат необходими 32% повече 
водачи през 2019 г., създавайки недос-
тиг на шофьори от почти 70%, ако 
проблемът не бъде решен.
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Технологии

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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Близо 300 мотоциклета от 43 марки бяха видяни 
на изложението Moto Expo 2019. За първи път 
производителите на мотоциклети у нас пред-

ставиха най-новото от света на високите скорости, 
като премиерите за изложението бяха 38. 

„Нека бъдем толерантни към мотористите на 
пътя“, призова заместник-министърът на транспорта 
Ангел Попов, който официално откри изложението и 
обиколи всички щандове.. 

Ръст в продажбите на мотоциклети се отчита в 
цяла Европа през 2018 г. – 9,9%. У нас през изминалата го-
дина са продадени над 1000 двуколесни машини, което е 
със 130 повече от предходната. Данните са на Асоциаци-
ята на автомобилните производители и техните ото-
ризирани представители у нас. Най-търсени са мото-
циклетите от 250 до 500 куб. см – 325 или 31,6% пазарен 
дял, което е със 100 мотора повече от 2017 г. – 224 броя. 
На 2-а позиция са машините до 50 куб. см с 210 бройки и 
20,4%. На 3-о място са машините от 500 до 1000 кубика - 
174 мотора или 16,9% пазарен дял.

Лидерските си позиции по марки запазват австрий-
ските машини КТМ – 222 или 21,6% пазарен дял. На втора 
позиция излизат Honda със 136 бройки или 13,2%. Огромен 
скок напред прави  Vespa, като със 113 продадени единици 
(11%) е на 3-о място.

Първото 
най-голямо изложение за 
мотоциклети в България

Ръст от 10% Ръст от 10% 
на продажбите на продажбите 
на мотори у насна мотори у нас

Moto Expo 2019 -Moto Expo 2019 -
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TRUCK EXPO TRUCK EXPO 
2019 2019 

ВЕвропа 70% от стоките 
идват до нас по шосе. Така 
е и в Съединените щати, 

а в Китай делът им достига 75 

на сто. Това прави автомобилни-

те превози на стоки и продукти 

водещи в света, но спедиторите, 

доставчиците на логистични ус-

луги и производителите на ка-

миони са подложени на натиск. 
Автоматизация, електрифика-

ция, цифровизация, увеличаването 
на недостига на водачи, по-строги-
те стандарти за емисиите, дори 
новите административни регула-
ции, които ЕС се готви да въведе… 
- всичко това кара индустрията да 
се променя. 

Първата задача е да се преодо-
леят празните курсове на ками-
оните. В САЩ и Европа те са около 

20%, в Китай са два пъти повече. 
Причината е в разминаването 
между обема на пратките, които 
трябва да бъдат транспортирани 
в дадения момент и вместимост-
та на наличните камиони. Това 
прави високи разходите на превоз-
вачите в рамките на техния авто-
мобилен парк. Предизвикател-
ството се засилва и от силно фраг-
ментираната индустрия - голе-
мите спедитори, които оперират 
с огромни паркове от камиони са 
едва няколко, на фона на дълга ре-
дица от малки компании, които 
управляват малък брой превозни 
средства. От тяхната гъвкавост 
и адаптивност зависи оцеляване-
то им на пазара.

Автоиндустрията реагира бър-
зо и се насочи към многофункцио-
нални камиони и машини с разли-

чен тонаж. Развитието е толкова 
динамично, че само за година раз-
нообразието от възможности, 
които автомобилните производи-
тели са готови да покажат, впе-
чатлява. Как изглежда тежката 
автомобилна индустрията днес, 
ще видим от 6-ти до 8-ми юни 
2019 на летище „Лесново“.  TRUCK 
EXPO 2019 винаги идва с много из-
ненади и атракции за посетители-
те. Тази година атракцията се на-
рича TRUCK TUNING SHOW – съ-
пътстващо събитие, което ще по-
каже уникални тунинговани влека-
чи на водещи автомобилни марки. 
Но големият акцент са технологи-
ите, функционалната ефектив-
ност и новостите в сектора на 
товарните превози. 

Една марка, три модела, пет 
различни приложения например ще 

Форум
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покаже DAF. Холандският произво-
дител вади флагмана си за между-
народен транспорт DAF XF 530 
FT SSC – седлови влекач с мощ-
ност 530 к.с., оборудван със спална 
(Супер спейс) кабина с две ком-
фортни легла и луксозни кожени 
седалки на въздух. Пневматично-
то окачване на кабината допълва 
комфортното усещане при шофи-
ране. Под нея се разкрива силовата 
линия, състояща се от: МХ-13 
(6-цилиндров дизелов двигател с 
мощност 390 kW и горивна систе-
ма „Common rail”) и автоматизи-
раната 12-степенна предавателна 
кутия с директна последна пре-
давка ZF TraXon 12TX2620.

Друг модел, който DAF ще по-
каже на изложението - XF 450 FAR 
SC - е предназначен за превозване 
на BDF контейнери и дава удобно 
решение за регионален транспорт. 
Товароподемността му е прибли-
зително 14 тона. Ще го видите с 
теглич 40 мм. и електрически и 
пневматични конектори за ремар-
ке. Малкият голям камион на DAF 
- LF 290 FA 18 t. - със 7-метров оле-
котен фургон и падащ борд, е пер-
фектно решение за дистрибуция, 
a CF 340 FAN SC ще бъде изложен 
с херметизиран фургон с полезен 
обем от 53,3 куб.м. Компанията по 

традиция показва на TRUCK EXPO 
и специализирана техника, като 
този път е подготвила внушител-
ният CF 480 FAD - изключително 
здрав самосвал за смесени терени.

Различните нива на автоном-
ност, разработени от утвърдени 
производители и системите за на-

маляване на разхода на гориво, са 
на качествено ново ниво. SCANIA 
ще покаже два камиона за дълги 
разстояния, задвижвани с компре-
сиран природен газ - SCANIA 

chassis R 410 A4x2NA и G 410 

A4x2NA. Ще видим вълната на но-
вата мобилност и при автобуси-
те, с електрическия градски авто-
бус Yutong Е12, който вече се дви-
жи по улиците на София и курорт-
ния комплекс „Албена“ и изминава 
над 300 км с едно зареждане на ба-
терията.

TRUCK EXPO 2019 се организи-
ра от Асоциацията на автомобилните 
производители и техните оторизира-
ни представители в България. От 
6-ти до 8-ми юни на летище „Лесно-
во“ ще видим последните модели, тех-
нологии и оборудване на DAF, FORD 
TRUCKS, ISUZU, MAN, MERCEDES-
BENZ, OTOKAR, RENAULT TRUCKS, 
SCANIA, VOLVO TRUCKS, YUTONG, 
MAHINDRA и др. По традиция в из-
ложението ще участват и водещи 
марки лекотоварни автомобили, 
производителите на ремаркета и 
полуремаркета, хидравлични сис-
теми за товарни автомобили, 
фирми за сервизно оборудване, 
резервни части, гуми, масла, фи-
нансови инструменти и услуги, 
вериги бензиностанции, застра-
хователни компании. 
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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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На 1-ви май град  Първомай 
отпразнува своя празник с 
много гости и богата музи-

кално-танцова програма. По дълго-
годишна традиция беше запален и 
огънят на Майските културни 
тържества „Първомай - 2019”.  

До 1894г. градът носи името Хад-
жи Елес, а до 1947 г. се казва Бор сов-
град (кръстен  на цар Борис III по слу-
чай неговото рождение през януари 
1894г.). На 1 май 1945 г. на специален 
митинг градът е прекръстен на Пър-
вомай. Община Първомай е разполо-
жена на много комуникативно мяс-
то, като включва 17 населени места 
с близо 30 000 души население. Плодо-
родните земи са фактор за разви-

Първомай празнува Първомай празнува 
своя празниксвоя празник
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тието на растениевъдство, овощар-
ство, животновъдство и лозарство. 
Нарастването на жизнения стан-
дарт способства за оживление и из-
граждане на благоприятна бизнес сре-
да. 

През 1991 г. за пръв път некому-
нист става кмет. Това е Петър Ганев. 
През 2003 г. за кмет е избран Ангел Па-
пазов.

Община Първомай има с какво да се 

гордее - постигането на устойчив ико-
номически растеж  чрез развитието 
на конкурентна икономика се явява 
ключов фактор за повишаване качест-
вото на живот в региона. Особено ва-
жно в това направление е подобряване 
на бизнес средата, развитието на но-
ви инициативи и привличането на ин-
веститори. Приоритетни  за кмета 
Ангел Папазов са и организационните 
проекти, подпомагащи изграждането 

на техническа инфраструктура, подо-
бряване на образованието и предоста-
вянето на социални услуги в община-
та, което може да се реализира и с из-
ползването на европейски фондове. В 
това отношение Община Първомай 
успешно реализира ангажиментите, 
свързани с изпълнението на инвести-
ции с европейско финансиране. Ползи-
те от контактите на Общината с 
градове от Европа също са приоритет 



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

Технологии

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

   



40

Проекти

Автобуси&микробуси бр. 4 (146), април, 2019

за кметството и способстват за 
патрупването на опит и успешно раз-
витие. 

През 2002 година с решение на Об-
щински съвет денят Първи май едино-
душно е обявен за официален празник 
на град Първомай. По традиция на то-
зи ден се откриват и Майските кул-
турни тържества, които тази година 
са 47-ми поред и  преминават под над-
слова „125 години читалище в Първо-
май”.

Гостите, които уважиха празника 
бяха: Генерал Константин Попов - на-
роден представител в 44-то Народно 
събрание от ПП „Герб” и председател 

на комисията по отбраната, Запрян 
Янков - народен представител в 44-то 
Народно събрание от ПП „Герб”, Спас 
Гърневски - народен представител в 
44-то Народно събрание от ПП „Герб”, 
Андрей Новаков - евродепутат от ПП 
„Герб”, Йордан Гергов - председател на 
ПП „Обединена социалдемокрация”, 
Кольо Парамов и Йордан Йорданов - 
представители на ПП „Обединена со-
циалдемокрация”, Негово Високоблаго-
говейство Йордан Георгиев - архиерей-
ски наместник на Асеновградска око-
лия, Негово Високоблагоговейство Ге-
орги Томов енорийски свещеник в църк-
вата „Св.Георги”-Първомай, Негово 

Благоговейство Станимир Станчев - 
енорийски свещеник в църквата „Св.Ге-
орги”-Първомай, Н.Пр. Александър Лу-
кашевич - посланик на Р Беларус в Р 
България, Волкан Бозкурт Танйълдъз - 
вицеконсул в Генерално Консулство на 
Р Турция в Пловдив, Джамал Абдулрах-
ман - първи секретар в Посолството 
на Държавата Палестина в Р България, 
Адем Дългъч - председател на „Тракия-
кент”- мандат 2009-2014г., Евелина 
Апостолова - заместник-областен уп-
равител на област Пловдив, Катя По-
пова - председател на Общински съ-
вет на ПП „Герб”, гр.Първомай, под-
полковник Красимир Ташев - замест-
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ник-командир на 4-ти артилерийски 
полк - Асеновград, Властимир Петро-
вич и Добри Станимирович- предста-
вители на община Червен кръст, гр.
Ниш, Р Сърбия, Иван Върляков - изпъл-
нителен директор на РАО „Тракия”, 
Кольо Динков - ректор на Университе-
та по хранителни технологии, гр.Пло-
вдив, Анелия Пържанова - директор В 
СУ, филиал Смолян, Георги Мараджиев 
- кмет на община Стамболийски, Ни-
колай Мелемов  кмет на община Смо-
лян, Марин Захариев - заместник-кмет 
на община Смолян, Костадин Коев - 
кмет на община Велинград, Иван Танев 
- кмет на община Братя Даскалови, Ге-

орги Георгиев - кмет на община Калоя-
ново и управители на фирми от реги-
она.

Поздравителни адреси по повод 
празника кметът получи от: Прези-
дента на Р България Румен Радев, об-
ластния управител на област Пло-
вдив Здравко Димитров, от Посол-
ствата на Украйна, Казахстан, Индо-
незия, Азербайджан, Държавата Палес-
тина, Консулството на България в Ми-
лано, Командира на 68-ма бригада „Спе-
циални сили”, Командира на 4-ти ар-
тилерийски полк - Асеновград, Нацио-
налното сдружение на общините в Р 
България, Синдиката на българските 

учители, Държавната агенция за 
метрологичен и технически надзор, 
Асоциацията на българските градове 
и региони, Международен панаир Пло-
вдив АД, Тракийски туристически ра-
йон, „Нео Вита” - Ботевград, „Макси-
ма България”ЕООД, кметовете на об-
щините Марица, Тополовград, Сливен, 
Болярово, Златоград, Поморие, Чирпан 
и Банско.

Кметът Ангел Папазов посрещна 
гостите в сградата на Общината, 
след което всички заедно, съпровожда-
ни от мажоретния състав при СУ 
„Проф.д-р Асен Златаров” и предста-
вители на всички спортни клубове от 
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общината,се придвижиха към площада.
Празникът започна с  песента 

„Моя страна, моя България , изпълнена 
от младия Георги Ангелов, а търже-
ствата бяха открити от кмета Ан-
гел Папазов. Той приветства всички 
гости с добре дошли и благодари на 
трудолюбивите хора за техните уси-
лия за развитието на града и региона, 
като пожела здраве, просперитет и 
достойно бъдеще. Ангел Папазов под-
черта и огромната роля на самодейци-
те и просветните дейци за запазване-
то на културата в общината.

Факелът с огъня на 47-те Майски 
културни тържества беше предаден 

на кмета от Георги Ангелов и мажо-
ретния състав. 

И тази година беше организирана 
изложба-базар - „Произведено в Първо-
май” на щандове по площада.Подреде-
ните шатри привлякоха вниманието 
на гостите и жителите на града с 
красиво подредените си стоки и вкус-
ни хранителни продукти. Активно 
участие взеха: „Грийнс” ООД, „Сладък 
път”ООД, „ББП” ООД, „Доян агро”О-
ОД, мандра „Бор-чвор”ООД, вода „Дра-
гойна”, козеферма „Халалица”, Олио 
„Премиум”, „Гайда” ООД, с.Искра, ЕТ 
„Неринея”, Грънчарство - Николина 
Андреева, Приложна студия за изобра-

зително изкуство към „Клуб на ра-
достта”, „България в сувенири” - Цан-
ка Стоянова, „Катерина арт” - Катя 
Тончева, Дърворезба - Георги Георгиев, 
ЗП „Емануил Запрянов - производство 
на яйца от пъдпъдъци, „Вкусен хляб”, с.
Виница, ЗП „Красена Петева”

Празникът завърши с танцова про-
грама представена от Ансамбъла при 
Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство „ПрофАсен 
Диамандиев”, гр.Пловдив с художест-
вен ръководител проф. Милчо Василев. 
Накрая младите танцьори поведоха 
кръшно първомайско хоро, в което се 
включиха всички гости и граждани. 
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В периода 23 – 27.04.2019 г. фирма  
„Ваканция” ООД  успешно реали-
зира първото от пет на брой по-

сещения в гр. Мадрид, Испания по об-
ществена поръчка на Община Първо-
май „Организиране и провеждане на по-
сещения  в страната и чужбина за из-
пълнение на дейностите по Проект 

„Добри практики за осигуряване на зае-
тост” – Договор за БФП  № 
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 
2014-2020г. обособена в 3 самостоя-
телни позиции“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИ-
ЦИЯ №1 - „Организиране,  провеждане и 
превод на 4 броя  работни посещения в 
държава-членка на ЕС и 1 брой участие 
в партньорски форум в гр.Мадрид, Испа-

ния“, съфинансиран от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз.

Реализираното посещение бе осъ-
ществено по транснационален проект 
с партньори, от българска страна в 
лицето на Община Първомай, а от 
испанска страна международната фон-
дация „Действие срещу глада“. 

Основната цел на проекта е подо-



Актуално

45бр. 4 (146), април, 2019 Автобуси&микробуси 

бряване на транснационалното сътруд-
ничество и установяване на партньор-
ски отношения с партньор - фондация 
„Действие срещу глада", като организа-
цията разполага с дългогодишен опит, 
добри практики и модели за повишава-
не на знанията, уменията и компетен-
циите на служителите в общинска 
администрация Първомай, в сферата 
на социалното включване, равните 
възможности, недискриминацията и 
условията на труд.

В рамките на проведеното посеще-
ние бяха посетени няколко от изпълня-
ваните от фондация "Действие срещу 
глада" проекти, а в централното седа-
лище на фондацията бяха осъществени 
презентации и бяха представени някои 
от партньорите (от Белгия, Полша и 
Финландия) по партньорския проект 
"Европейска мрежа от социални инова-

ции за приобщаваща заетост и пред-
приемачество".

За успешната реализация на посе-
щението „Ваканция“ ООД  изказва спе-
циални благодарности за отличното 
взаимодействие  и подкрепа  на Община  

Първомай и лично на  кмета на Община-
та г-н Ангел Папазов, както и на  инж. 
Янка Мущанова -Директор на дирекция 
"Социално икономически дейности, 
гражданска регистрация и местни при-
ходи"в община Първомай.
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Права на пътниците в автобусния превозПрава на пътниците в автобусния превоз
Знаете ли, че:

I. Ако сте с увреждания или с ограничена подвижност 
и пътувате по редовна автобусна линия, когато точката 
на качване или слизане се намира на територията на 
страна-членка на ЕС имате следните права:

При пътуване, независимо от разстоянието, Вие има-
те право на:

Недискриминационно отношение: Превозвачите не 
могат да Ви откажат резервация, издаване на билет и качва-
не на основание увреждане или намалена подвижност, освен в 
случаите, когато поради конструкцията на превозното 
средство или на инфраструктурата се оказва  физически  
невъзможно  Вашето  качване,  слизане  или  превоз ,  с  цел  
безопасност и защита на здравето. При отказ Вие имате 
право да бъдете уведомен/а незабавно за причините и при 
искане от Ваша страна на обяснение да Ви бъде отговорено в 
писмен вид в рамките на пет работни дни от искането.

Резервации и билети без надценка.

Обезщетение, от страна на превозвачите и управите-
лите/собствениците на автогари, при загуба или повреда 
на инвалидни колички, друго оборудване за подпомагане на 
двигателната  способност  или  помощни  средства,  кое-
то  се  равнява  на  стойността  на замяната или ремонта на 
загубеното или повредено оборудване или помощни сред-
ства.*

При пътуване с дължина на маршрута 250 км или 
повече, Вие имате още право на: 

Безплатна помощ в автогарите, осигурена от превоз-
вачите и управителите/собствениците на автогари:

 ясно обозначен пункт на територията на автогара-
та или извън нея, където да съобщите за пристигането си, 
да получите в достъпна за Вас форма информация за автога-
рата и предоставяната помощ, както и да поискате такава 
помощ;
 възможност   за   придвижване   от   определения   

пункт   до   гишето   за информация/регистрация/продажба 
на билети, чакалнята и зоната за качване;
 да се качите на превозното средство с помощта на 

подемни устройства, инвалидни колички или друга необходи-
ма помощ, в зависимост от случая;
 да натоварите багажа си;
 да получите багажа си;
 да слезете от превозното средство;
 да вземете признато куче водач в автобуса;
 да се придвижите до своето място.
Безплатна помощ на борда на превозното средство, 

осигурена от превозвача:
 да  получите  важна  информация  за  пътуването  в  

достъпна  за  Вас  форма  при поискване от Ваша страна;
 да се качите/слезете от превозното средство по вре-

ме на паузи при пътуването, ако на борда има персонал, раз-
личен от водача.

Актуално
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Превозвачите  и  управителите/собствениците  на  
автогари  следва  да  Ви предоставят тази помощ в слу-
чай, че:

 има постъпило уведомление за нуждите Ви от  
такава помощ най-малко 36  часа преди необходимостта 
от нейното предоставяне;
 се явите на определения пункт по времето, указано 

предварително от превозвача, което е не повече от 60 мину-
ти преди оповестеното време на заминаване, освен ако няма 
друг по-кратък договорен срок или при неопределено предва-
рително време – не по-късно от 30 минути преди оповесте-
ното време на заминаване.

В случай, че превозвачът Ви откаже резервация или 
издаване на превозен документ, поради конструкцията на 
автобуса или на инфраструктурата, които правят невъз-
можно Вашето качване, слизане или превоз, заради съобра-
жения за сигурност или с оглед законовите изисквания за 
здраве и безопасност:
 превозвачът е длъжен да Ви информира относно вся-

какъв приемлив алтернативен превоз, осигуряван от него;
 при поискване от Ваша страна да бъдете придру-

жен/а от друго лице, което да Ви окаже необходимата 
помощ, така че причините за отказ да престанат да се при-
лагат, като придружаващото лице има право на безплатен 
превоз и по възможност място за сядане до Вас.

В  случай,  че  Ви  бъде  отказано  качване  на  осно-
вание  Вашето  увреждане  или намалена подвижност, въпре-
ки че имате резервация или издаден превозен документ и 
сте спазили изискванията за уведомление за оказване на 
необходимата помощ най-малко 36 часа предварително, 
трябва да Ви се предложи избор между:
 право на възстановяване на цената на билета и, когато 

това е приложимо, безплатен превоз  за  връщане  до  начал-
ната  точка  на  отпътуване  при  първа  възможност,  как-
то  е отбелязано в договора за превоз, и
  в   случаите,   когато   не   е   осъществимо,   продъл-

жаване   на   пътуването   или пренасочване с разумни алтер-
нативни транспортни услуги към крайната точка на пъту-
ването, както е отбелязано в договора за превоз.

Липсата на уведомлението от 36 часа предварително не 
засяга правото Ви на възстановяване на заплатената за биле-
та сума.

Специално внимание от страна на превозвачите към 
Вас, както и към евентуалните Ви придружители при пъту-
ване, продължаващо по разписание повече от три часа, в 
случай на отмяна или закъснение при заминаването от авто-
гара с повече от 90 минути.

II. Всички пътници, които пътуват по редовни авто-
бусни линии, независимо от разстоянието и когато точ-
ката на качване или слизане е на територията на стра-
на- членка на ЕС, имат следните права:

Договорни условия и прилагани тарифи, без каквато и 
да е пряка или непряка дискриминация, основана на граждан-
ството на пътника или на мястото на установяване на пре-
возвачите или продавачите на билети в рамките на ЕС.

Обезщетение за загубен или повреден багаж, когато 
не е вследствие на произшествие – в размер до 1000 лв.

Подходяща и разбираема информация, относно права-
та на пътниците съгласно правото на ЕС, която се предос-
тавя най-късно в момента на заминаване. Информацията се 
предоставя на територията на автогарите и, когато е 
приложимо, в интернет. По искане на лице с увреждане или 
на лице с намалена подвижност информацията се предоставя 
в достъпна форма, когато е осъществимо.

III. Ако пътувате по редовни автобусни линии на 
далечни разстояния, тоест 250 км или повече и когато 
точката на качване или слизане е на територията на 
страна-членка на ЕС, Вие имате следните права, които 
не могат да бъдат ограничавани или отменяни от пре-
возвача с договора за превоз:

Обезщетение  в  случай  на  смърт  или  телесна  
повреда,  вследствие  на произшествия, причинени от 
използването на автобус – максималната сума за обезщете-
ние е не по-малка от 220 000 евро на пътник.

Обезщетение в случай на загуба или повреда на 
багаж, вследствие на произшествия, причинени от 
използването на автобус – максималната сума за обезщете-
ние е не по-малка от 1 200 евро за единица багаж.

Разумна и пропорционална помощ, осигурена от пре-
возвача, във връзка с непосредствените практически 
нужди на пътниците след произшествие, причинено от 
използването на автобус: тази помощ включва, при необхо-
димост, настаняване най-много за две нощувки на обща 
стойност до 80 евро на нощ, храна, дрехи, транспорт и 
улесняване на предоставянето на първа помощ.

При отмяна на пътуването или при закъснение с 
повече от 120 минути спрямо определения час на зами-
наване от автогара или при дублиране на места, Вие има-
те право да изберете между:
 продължаване на пътуването или пренасочване до 

крайната точка без допълнително заплащане при първа въз-
можност и при съпоставими условия с посочените в договора 
за превоз;

Актуално
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 възстановяване  на  цената  на  билета  и  когато  това  
е  приложимо,  при  първа възможност,  безплатно  връщане  
с  автобус  до  началната  точка  на  отпътуване. Възстано-
вяването на средства се извършва в срок от 14 дни след отп-
равяне на предложението или след получаване на искането за 
това.

Ако  превозвачът не  Ви  предложи  гореописания  
избор,  имате  право  на обезщетение в размер на 50 % от 
цената на билета в допълнение към обезщетението за въз-
становяване на стойността на билета и когато е прило-
жимо – безплатното Ви връщане с автобус до началната 
точка на отпътуване. Превозвачът изплаща сумата в рам-
ките на един месец след подаване на искане за обезщетение.

В случай на повреда на автобус по време на пъту-
ване, превозвачът Ви осигурява продължаване на превоза с 
друго превозно средство от мястото на повредата или 
превоз от това  място  до  подходящо  място  за  изчаква-
не  или  автогара,  откъдето  е  възможно  да продължите 
пътуването си.

В случай на отмяна на пътуването или при закъсне-
ние с повече от 120 минути спрямо определения час на 
заминаване от автоспирка в рамките на редовен превоз, 
Вие имате право да изберете между:
 продължаване на пътуването или пренасочване до 

крайната точка без допълнително заплащане при първа въз-
можност и при съпоставими условия с посочените в договора 
за превоз;
 възстановяване  на  цената  на  билета  и  когато  това  

е  приложимо,  при  първа възможност,  безплатно  връщане  
с  автобус  до  началната  точка  на  отпътуване. Възстано-
вяването на средства се извършва в срок от 14 дни след отп-
равяне на предложението или след получаване на искането за 
това.

В случай на отмяна или закъснение при заминаването 
в рамките на редовен превоз, превозвачът или управите-
лят/собственикът на автогарата Ви уведомява за създала-
та се ситуация възможно най-скоро и във всеки случай не 
по-късно от 30 минути след определеното по разписание 
време на заминаване, като освен това Ви съобщава очаква-
ното време на заминаване веднага щом тази информация 
бъде налична.

В случай на отмяна или закъснение при заминаването 
от автогара с повече от 90 минути при пътуване, про-
дължаващо по разписание повече от три часа, превозва-
чът Ви предлага безплатно:
 закуски, храна или напитки, в зависимост от времето 

на чакане или закъснение,  ако в автобуса или в автогарата 
има такива или е възможно да бъдат доставени;
 до две нощувки в хотел или друг вид настаняване на 

обща стойност до 80 евро на нощ за всеки пътник, както и 
помощ за организиране на превоз между автогарата и място-
то на настаняване,  което  не  влиза  в  стойността  на  
нощувките.  Това  не  се  прилага,  когато превозвачът дока-
же, че отмяната на пътуването или закъснението се дължи 
на тежки атмосферни условия или сериозни природни бед-
ствия, застрашаващи безопасното осъществяване на превоза.

IV. Ако принадлежите към някоя от изброените 
категории пътници и пътувате на територията на 
Република България, Вие имате следните допълнителни 
права:

Ако  сте  ветеран  от  войната  имате  право  да  
пътувате  с  карта  за  безплатно пътуване по:
 основните  градски  линии  във  всички  градове  в  

страната  –  неограничен  брой пътувания;
 автобусните линии от общинските и областната 

транспортни схеми в рамките на областта, в която сте 

регистриран с постоянен адрес, а в случаите, при които те 
не осигуряват директна транспортна връзка между населе-
ни места може да ползвате линии от републиканската 
транспортна схема – неограничен брой междуселищни пъту-
вания.

Също така имате право да пътувате безплатно един 
път годишно с автобус – отиване и връщане по свободно 
избран маршрут по направления, по които няма железопъ-
тен транспорт

– с издадена от превозвача фактура, а носителите на 
„Орден за храброст“ имат право на 3 такива пътувания.

Ако сте военноинвалид или военнопострадал имате 
право да пътувате с карта за безплатно пътуване по:
 основните  градски  линии  във  всички  градове  в  

страната  –  неограничен  брой пътувания;
 автобусните линии  от  общинската транспортна 

схема  в  рамките на общината, в която сте регистриран 
с постоянен адрес, а в случаите, при които тя не осигуря-
ва директна транспортна връзка между населени места 
може да ползвате линии от областната и републиканската 
транспортни схеми – неограничен брой междуселищни пъту-
вания;

Също така имате право да пътувате безплатно два пъти 
в годината – отиване и връщане по свободно избран маршрут 
по автобусна линия в страната, с издаден билет.

Ако сте многодетна майка имате право да пътувате 
безплатно един път в годината – отиване и връщане по сво-
бодно избран маршрут по автобусна линия в страната, с 
издаден билет.

Ако сте ученик или студент редовно обучение, вклю-
чително докторант в редовна форма на обучение, имате 
право да пътувате с минимално намаление на цената на або-
наментна карта по вътрешноградския транспорт – 30 %, а 
по междуселищния автомобилен транспорт – 20 %, спрямо 
определената цена по редовна тарифа.

Ако сте лице, получаващо пенсия по условията на гла-
ва шеста от Кодекса за социално осигуряване и сте 
навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс, 
имате право да пътувате с минимално намаление на цената 
на абонаментна карта по вътрешноградския транспорт и 
по междуселищния автомобилен транспорт – 20 % спрямо 
определената цена по редовна тарифа.

Ако Вашето дете е до 7 навършени години то има 
право да пътува безплатно и с превозен документ – карта за 
безплатно пътуване по вътрешноградския транспорт и 
билет с нулева стойност по междуселищния автомобилен 
транспорт, а ако е от 7 до 10 навършени години – с 50 на 
сто намаление от цените на билетите за пътуване по меж-
дуселищния автомобилен транспорт.

* Тези права важат и при случайни автобусни превози, когато 
началната точка на качване или крайната точка на слизане на път-
ника се намира на територията на страна-членка на ЕС.
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