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Броени месеци след офици-
алното представяне на 
първият 100% електи-

чески модел на Karsan - Jest 
electric, в края на 2018 г., на 27 
юни 2019 г. турската компа-
ния от Бурса, представи вто-
рият си напълно електрически 
автобус Karsan Atak Electric.

Събитието „Нова дефиниция на 
мобилността“ по официалното 
представяне на Karsan Atak Electric 
се състоя в  BMW Driving Academy 
в Майзах, край Мюнхен. Това съвсем 
не бе случайно, тъй като, както и 
при Jest electric, Karsan Atak Electric 
е задвижван от BMW i технологии, 
като този път електрическият 
пакет се състои от пет бързо 
зареждащи се BMW i батерии с общ 
капацитет 220 kWh, осигуряващи на 
Atak Electric изминаване на до 300 
километра с едно зареждане.

По време на тазгодишното съби-

тие, проведено съвместно с BMW, 
бях показани моделите на Karsan 
Atak Electric и Jest Electric, както и 
моделите на BMW i3 и i8, а при пер-
фектна организация, на всички жела-
ещи бе дадена и възможността да 
тестват пълните възможности на 
Atak Electric и Jest Electric на поли-
гона на BMW Driving Academy.

Домакините от Karsan направи-
ха отлично представяне на компа-
нията и новият Karsan Atak Electric, 
като лично изпълнителният дирек-
тор на Karsan - Oкан Баш, отбеля-
за, че само в рамките на една година 
Karsan пуска втори електромобил, 
този път електрическата версия в 
клас автобуси Atak: „В сътрудни-
чество с BMW, автомобилна марка, 
която е пионер в технологиите за 
електрически превозни средства, 
ние произвеждаме електрически 
транспортни решения за целия 
свят. Много се вълнуваме от въвеж-
дането на пазара на  Atak Electric -  

KARSAN представи новият Atak Electric KARSAN представи новият Atak Electric 
на световно събитие за представители на световно събитие за представители 
на пресата, клиенти и дистрибутори от на пресата, клиенти и дистрибутори от 
целия свят в Мюнхен, Германияцелия свят в Мюнхен, Германия

Karsan Atak Electric Karsan Atak Electric 
атакува пазара!атакува пазара!

пионер с дългия си пробег, уникални-
те технологии и размери, и със съв-
сем новия облик. 100% турска марка, 
ние сме и първата компания, която 
разработи и започна масово произ-
водство на две електрически пре-
возни средства за една година. Atak 
Electric работи с пет батерии, вся-
ка от които е с мощност 44 kWh. 
Тези батерии осигуряват пробег от 
300 км -  ненадминато предимство в 
сравнение с неговите конкуренти. 
Karsan предлага гаранция от 4 годи-
ни и 200 000 километра на батерии-
те BMW, поради това Atak Electric 
е много по-рентабилен в сравнение с 
конкурентите си, предвид техноло-
гичните му възможности и ком-
форт“. Също така Oкан Баш с удо-
волствие съобщи, че Jest Electric - 
първият продукт, плод на  сътруд-
ничество между Karsan и BMW, 
незабавно се е превърнал във фаво-
рит и 35 автомобила Jest Electric 
вече се ползват в редица европейски 
страни, включително Франция, Гер-
мания и Гърция. Поради тази причи-
на, серийното производство на 
модела Atak Electric започва през 
август и отново първо ще бъде насо-
чен към европейските пазари: „През 
август 2019 година ще запчнем 
пътуващи изложения ( Road Shows) в 
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страни като Франция, Германия, 
Румъния, Италия, Португалия и 
България. Те ще продължат до края 
на годината. Серийното производ-
ство на модела Atak Electric  ще 
започне през август и първо ще се 
насочим към европейските пазари. 
Нашето ползотворно сътрудни-
чество с BMW ще продължи и се 
надяваме, че заедно в бъдеще ще 
предложим още  нови транспортни 
решения ”.

Предстаявянето на Karsan про-
дължи от заместник изпълнителни-
ят директор на Karsan - Музафер 
Арпачиоглу, който определи Karsan, 
като турският пионер в автомо-
билната индустрия, като вече 
повече от 50 години Karsan произ-
вежда както собствени превозни 
средства, така и части за светов-
ноизвестни марки в сектора на 
търговските автомобили. От 1981 
г. компанията извършва това произ-
водство със 100% местен капитал, а 
фабриката й Хасанага в Бурса има 
капацитет за 18 200 автомобила 
годишно на една смяна. Оборудване-
то на завода е гъвкаво, за производ-
ство на автомобили, камиони, 
микробуси и автобуси. Намира се на 
30 км от центъра на град Бурса и е 
разположен на площ от 206 000 кв.м. 
от които 90 000 кв. м. е покритата 
площ.

Karsan е единственият незави-
сим производител на автомобили 
от различни марки в Турция. Следва-
щият етап в развитието на компа-
нията е разработването на поръч-
кови версии на нови и съществува-

щи превозни средства, за да разши-
ри присъствието си във всички сег-
менти на товарния и пътнически 
транспорт. Работейки за „разра-
ботване на иновативни продукти и 
услуги от идеята до пазара“ и за 
задоволяване на всеки пазарен сег-
мент, Karsan се стреми предимно 
към укрепване на основната си про-
изводствена бизнес линия. Компани-
ята управлява цялата верига  - от 
R&D до производство, маркетинг и 
следпродажбено обслужване, като в 
момента, освен 100% електрическия 

Atak Electric, в сътрудничество с 
BMW, Karsan произвежда новия 
лекотоварен H350 за Hyundai Motor 
Company (HMC), автобуси 10-12-18м 
за Menarinibus и собствени модели 
автобуси Jest, Atak и Star. Освен 
производството на превозни сред-
ства, Karsan предлага и  гама от 
индустриални услуги – управление 
на автопаркове и гаражи, изгражда-
не на бензиностанции, зарядни 
станции и др.

По-нататък светлините на про-
жекторите се спряха върху винов-

р у
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ника за цялото събитие, а именно 
Karsan Atak Electric:

Двигателят на Atak Electric е с 
мощност 230 kWh и въртящ момент 
2400 Nm. Работейки с общо 220 kWh 
капацитет на акумулаторната 
батерия с пет 44-kWh батерии, раз-
работени от BMW, Atak Electric 
може да се похвали с уникален пробег 
от 300 км. Батериите могат да се 
зареждат за 5 часа с променлив ток 
и за 3 часа с бързо зареждащи устрой-
ства. Регенеративната спирачна 
система също рециклира мощност-
та, която позволява на батериите 
да се презареждат до 25%. 

Atak Electric  идва с изцяло нови 
и динамични предни и задни линии и 
невероятна външност със своите 
дневни LED светлини. Интериорът 
включва 10,1-инчов мултимедиен 

сензорен екран, изцяло цифрово 
12,3-инчово табло, без ключ, с USB 
портове и подготовка за Wi-Fi. Бла-
годарение на системата за въздуш-
но окачване с електрическо задвиж-
ване моделът осигурява комфорт 
като на личен автомобил. Atak 
Electric  предлага  две опции за раз-
пределение на местата, 18 + 4 или 21 
+ 4 сгъваеми седалки и с общ капаци-
тет от 52-ма пътници (заедно с 
правостоящите).

За пъниците е осигурен комфорт 
и перфектна видимост чрез голе-
мите прозорци, същото важи и за 
водача, който освен това разполага 
и със системата от камери, включ-
ваща задна, предна и вътрешни. 

Автобусчето е лесно достъпно и 
поради ниският под, като се качва-
те буквално с половин крачка (27 см.). 

Помислено е и за трудноподвижни-
те хора, като стандартно е осигу-
рена лесно разгъваема рампа за дос-
тъп до автобуса и пространство за 
позициониране на инвалидни колич-
ки.

След проведеният тест драйв, в 
заключение можем смело да твър-
дим, че бъдещето е на Karsan Atak 
Electric! Компактен (8 м.), изключи-
телно маневрен, комфортен, както 
за пътниците, така и за водача, 
100% електрически и с 300 км пробег, 
при цена от 310 хиляди евро към 
момента, Karsan Atak Electric пред-
лага оптималното съотношение 
между цена, качество и функционал-
ност.

Иван ДИМИТРОВ
Наш специален 

пратеник в Мюнхен
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Като водещ местен произво-
дител Karsan постигна 
значителен обем на износа 

си през 2018 г., когато компания-
та показа успешни продажби, въ-
преки намаляващия вътрешен 
пазар. 

Представяйки  дейността на 
марката на вътрешния пазар, и пред-
вид експортните данни и европей-
ската мрежа от дистрибутори, 
изпълнителният директор на Karsan 
Окан Баш заяви, че компанията е уве-
личила оборота си за износ с 50% през 
последните три години. Окан Баш 
също подчерта, че Jest + е увеличил 
пазарния си дял до 48% през същия 
период, въпреки свиващия се вътре-
шен пазар.

Karsan постигна значителен обем 
на износа си през 2018 г., когато ком-
панията показа и успешни продажби, 
въпреки намаляващия вътрешен 
пазар. През този период Карсан, бли-
зък последовател на съвременните 
автомобилни технологии, започна 
масовото производство на Jest 
Electric, което стана възможно в 
сътрудничество с BMW и разкри про-

тотипната версия на Atak Electric за 
одобрение от европейските клиен-
ти. Докато коментира изтеклата 
2018 г., изпълнителният директор на 
Karsan Окан Баш направи важни изя-
вления за вътрешния пазар и данни-
те за износа на марката, както и за 
мрежата си от европейски дистри-
бутори.

„Достигнахме приходи от износ 
от 132 милиона евро през 2018 г.“

„През 2018 г. станахме третата 

турска марка, която изнася най-голям 
брой леки търговски превозни средства. 
Достигнахме дял на износа от 61% в 
общия ни оборот от продажби. От 2016 
г. увеличихме експортния си оборот с 
50%, като постигнахме експортни при-
ходи от 132 млн. Евро - най-високото 
ниво от последните три години. Особено 
автобусните търгове, които спечелихме 
в Румъния през 2018 г. за общо 122 авто-
буса, отбелязаха най-голямо постижение 
реализирано на чуждестранен пазар. Чрез 
такива печалби в експортните дейности 
и важните стъпки, които предприехме в 
областта на електрическите превозни 
средства, ние ясно показахме нашата 

в A k El i

Няма лимит за Няма лимит за 
износа на Карсанизноса на Карсан
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визия в Европа”, каза изпълнителният 
директор на Karsan Окан Баш.

Ще се съсредоточим върху изно-
са през 2019 г. 

Възползвайки се  от плодовете си 
на европейския пазар, изпълнителни-
ят директор на Karsan Окан Баш 
каза: „Започнахме да получаваме първи-
те поръчки от Европа за Jest Electric.“ 
След постиженията на европейския 
пазар, ние се стремим да навлезем в аме-
риканския пазар с Jest Electric ”, имайки 
предвид  разширените им  цели в 
областта на електрическите пре-
возни средства. Главният изпълните-
лен директор обяви и добрата нови-
на, че тази година компанията ще 
стартира масовото производство 
на Atak Electric.

„Започнахме 2019 с поръчка на 
стойност 46,5 милиона евро“

„Направихме бърз старт през  2019 
г. с поръчка на Industria Italiana Autobus 
S.p.A. (IIA) на стойност 46,5 милиона 
евро“, заяви изпълнителният дирек-
тор на Karsan Окан Баш. Той отбеля-
за също, че  през 2018 г. са доставили 
нова поръчка на стойност 51 мили-
она евро. „Като един от дългогодишни-

визия в Европа” каза изпълнителният

те местни производители на автомоби-
ли в Турция, ние се вълнуваме  да започ-
нем една потенциално предизвикателна 
икономическа година за нашата страна с 
такава поръчка.“

Jest получава лъвския пай на 
пазара.

Главният изпълнителен дирек-
тор на Karsan Окан Баш заяви, че те 
са увеличили дела си на вътрешния 
пазар през 2018 г. със своите модели 
Jest + и Atak, въпреки че 2018 г. се ока-
зала трудна година за вътрешния 
автомобилен сектор. 

Okan Bas: „Миналата година постиг-
нахме огромен напредък, особено с нашия 
флагман Jest +. Благодарение на модела 
Karsan Jest +, който модернизирахме спо-

ред очакванията на клиентите преди две 
години, успяхме да увеличим пазарния си 
дял от 32% на 48% въпреки свиващия се 
пазар през 2018 г. и постигнахме друг 
важен успех. За същия период удвоихме 
продажбите си в нашия модел Atak a.k.a. 
създателят на 8-метровия сегмент и 
постигнахме продажби от 286, въпреки 
новите пазарни конкуренти. И тази 
година доставихме 150 поръчки  на Атак 
на Сивас - най-голям брой поръчки  Атак, 
поставени наведнъж в историята на Кар-
сан. През 2018 г. продължихме да бъдем 
предпочитаната марка на Турция и 
действаме като пионер в областта на 
масовия транспорт. ”

„Ще разширим нашата дистри-
буторска мрежа в 20 различни 
страни“

Окан Баш също добави, че те 
предприемат важни стъпки към пре-
връщането им в добре позната и 
надеждна марка в Европа в областта 
на масовия транспорт и подчерта, 
че имат дистрибуция в 11 различни 
страни. 

Okan Bas: „В Карсан продължаваме 
да разширяваме мрежата си на различни 
континенти, в частност в Европа. За 
тази цел разполагаме с дистрибуторски 
мрежи  в страни като Франция, Италия, 
Румъния, Полша и Азербайджан. И 
накрая, бих искал да кажа, че подписахме 
дистрибуторско споразумение със Sileo в 
Германия в края на 2018 г. Обръщаме 
внимание на германския пазар, особено 
след нашето сътрудничество с BMW. 
Искаме да разширим мрежата си от 
дистрибутори, за да достигнем до 20 
различни страни до края на 2019 г. ”
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Карсан отново е най-добрият 
избор на Румъния!
Провеждайки производствена-

та си дейност в Бурса, 
Karsan е една от турските 

марки, които изнасят голям брой 
превозни средства и се предпочи-
тат от европейските страни със 
своите дизелови и електрически ре-
шения за обществен транспорт, 
съобразени с различните нужди.

През последната година Karsan 
специално засили признанието на 
марката и услугите си в Румъния с ви-
сокодоходните търгове, които спече-
ли, и автобусите, които достави. 
Отличавайки се със своята инова-
тивна продуктова гама, 
Karsan получи и 20 поръчки 
от град Галац за Jest +. 
Първият Jest + ще бъде 
доставен през ок-
томври за двуседми-
чен тест драйв, а 
останалите 19 ще 
бъдат доставени до 
средата на януари 
2020 година.

Карсан, най-голе-
мият местен произво-
дител в Турция, продъл-
жава да бъде марката за из-

Община Галац Община Галац 
е поръчала е поръчала 
20 Jest + 20 Jest + 
MinibusesMinibuses

JEST + НОСИ КОМФОРТ 
И ЕФЕКТИВНОСТ!

Със своя размер и товароноси-
мост, минибусите Jest променят 
перспективата за обществения 
транспорт. Тези минибуси предлагат 
перфектна производителност и ико-
номия на гориво с техните двигатели 
Euro 6, като в същото време осигуря-
ват безопасно и удобно шофиране бла-
годарение на функции като LED мони-
тор, 5-камерна система за видео на-
блюдение и запис, и система за просле-
дяване със GPS.

Повече от 50 години от история-
та на турската автомобилна индус-
трия Karsan произвежда собствени 
превозни средства, както и части за 
световно известни марки в сектора 
на търговските автомобили. Компа-
нията се занимава с производство на 

търговски превозни средства от 
1981 г. насам, а нейната фабрика в 
Хасанача в Бурса има капацитет 
да произвежда до 18 200 автомо-
била годишно на една смяна. Фа-
бриката има гъвкава инсталация, 
която може да произвежда всич-
ки видове превозни средства - 
от автомобили и камиони до ми-
кробуси и автобуси. Намира се на 
30 км от центъра на град Бурса и 

е разположена на площ от декара, 
от която 91декара е покрита.

бор на европейските общини и об-
ществен транспорт. Предлагайки мо-
дерни решения със своята разнообраз-
на продуктова гама и запазвайки ста-
билните си износни европейски данни, 
Karsan в последната си инициатива са  
получили 20 поръчки за минибуси Jest + 
от Галац, разположени в източната 
част на Румъния. Поръчките за Jest +, 
които се очаква да бъдат доставени 
до средата на януари 2020 г., ще започ-
нат през октомври с доставката на 
един Jest + за 2-седмичен тест драйв, 
който ще се проведе в град Галачи.
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Еко Рали България 
2019

Състезанието е част от между-
народния календар на FIA и важен 

кръг от Балканската Еко Купа. 
Миналата година, в Еко Рали Бъл-
гария се включиха 17 екипажа с 
електромобили, а победата 
грабнаха французите  Дидие 
Малга и Ан Бонел с Renault Zoe.

Целта на провеждането на 
ЕКО ралито е да насърчава новите 

технологии, използвани от автомо-
билната промишленост, за съхраня-
ване, пестене на енергия и изхвърля-
не на възможно най-малко количе-
ство замърсители на въздуха и въ-
глероден диоксид (СО2) от автомо-
билите. Също така се насърчават 
водачите на моторни превозни сред-
ства да променят своите агресивни 
навици при управление на автомоби-
ла, като отдават приоритет на 
опазването на околната среда и 
устойчивостта на транспортния 
сектор чрез използване на алтерна-
тивни горива и електрическа енер-
гия като източник за задвижване на 
техните автомобили.

Еко-ралитата стават все по-ва-
жна част от международния кален-
дар на FIA. По време на провеждане-
то на първото подобно мероприя-
тие у нас е имало едва няколко по-
добни в Европа. Тази година има 13 
официални надпревари и 4 кандидат-
стващи, а тенденцията е за на-
растване. Навсякъде, местните 
власти и автомобилните производи-
тели съдействат максимално на по-
добни събития, тъй като това е ат-
рактивен комплексен подход както 
за подобряване на екологията в даден 

Тази година Спортен клуб 
„Интерспиид НГ“  за 
седми път бе организа-

тор  на състезание за авто-

мобили от категорията 

„ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И НОВИ 

ЕНЕРГИИ“ , a eCars.bg е съ-

организатор.

Седмото ЕКО-Рали БЪЛГА-
РИЯ за „Електрически автомобили 
и автомобили с нова енергия“  се про-
веде от 26 юли до 28 юли 2019 г., а 
стартът бе в София, на площад 
„Александър  Батенберг“.

eCars.bg подпомогна това съби-
тие, като предостави медийна под-

С
наро
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билн
ване,
не н

б

-
или
е про-
9 г., а
ощад крепа и зарядни станции за посреща-

не на потребностите на състезател-
ните екипи и техните електромоби-
ли.
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район, така и в маркетингово отно-
шение на фирмите от индустрията. 
Освен това, шампионатът с елек-
трически болиди Формула Е става 
все по-атрактивен в глобален мащаб 
и мнозина специалисти предричат 
скоро той да вземе короната на Фор-
мула 1.

Тази година, Еко Рали България 
2019 е с нов маршрут  - по пътя на 
Априлското въстание , което отве-
де участниците от София до Пана-

Какво ново у нас

гюрище и обратно. Организаторите 
разкриха, че трасето е изключител-
но технично и кодовата дума за пре-
одоляването на специалните регула-
торни тестове е „прецизност”. Това 
са регулаторни тестове за майстор-
ско управление с точна скорост и за 
точно време

Така участниците в състезание-
то се отправиха по маршрут от 437 
километра по пътя на Априлското 
въстание 1876 атакувайки Стара 

планина, Средна гора и рида Гълъбец.
Стартов номер 1 бе за най-запа-

ления ентусиаст и многократен 
шампион от рали и пистови надпре-
вари Румен Дунев. Той  участва с 
електрически Nissan Leaf, а навига-
тор  бе синът му Енрико. Сред конку-
рентите беше  още един член на ле-
гендарната фамилия– европейският 
дрифт шампион Тодор Дунев, зад во-
лана на Audi e-tron. Със свои екипажи 
се включиха АЕЦ Козлодуй и няколко 
общински институции от различни 
български градове.

До финала в София Тех Парк дос-
тигнаха всички участници, като по-
бедител стана Тодор Дунев с авто-
мобила си Audi e-tron. На второ мяс-
то се класира Румен Дунев с елек-
трически Nissan Leaf. На трето мяс-
то застана екипажът на община Га-
брово, който се присъедини към све-
товното желание да живеем в здра-
вословна и чиста околна среда, а гра-
довете да бъдат освободени от 
дразнещия шум на двигатели и смога 
от изгорели газове.

 Част от участниците в състе-
занието използваха зарядните стан-
ции на София Тех Парк, за да заредят 
своите електроавтомобили готови 
за нов старт.
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Уважаеми г-н А. Попов, Б. Рановски 
и Д. Войновски,

Остава да Ви напишем официалното ни СТАНО-
ВИЩЕ по ЗИД на ЗАП, с което се надяваме да се съ-
образите, защото изразяваме мнението на БОЛ-
ШИНСТВОТО ОТ БРАНША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ 
С ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ – на огромното болшинство 
от превозвачи и водачи.

За това как функционира бранша вече написахме и 
Ви изпратихме поредицата НЕДЕЛНИ УЧИЛИЩА. 
Без това разбиране Вие и ние си говорихме на различ-
ни езици, без да се разбираме достатъчно. След оп-
ресняването останахме с впечатлението, че вече 
ще се разберем, но това отново беше в известна 
степен трудно – поради което като увертюра към 
следващото от тук нататък ОФИЦИАЛНО СТА-
НОВИЩЕ по ЗИД на ЗАП Ви написахме и изпрати-
хме на ВАС и на всички заинтересовани какви ги 
говорят и вършат МАЛЦИНАТА НАШИ ПРОТИ-
ВНИЦИ В БРАНША и защо таксиметровите апа-
рати не могат да имат връзка с НАП.

* * *
ПРИЕМАМЕ чл. 12, ал. 1 както сте го написа-

ли: 
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ 

МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШВА ОТ ТЪРГОВЕЦ, ПРИ-
ТЕЖАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРА-
ЦИЯ И ОТГОВАРЯЩ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА 
ЧЛ. 7, АЛ. 2, Т. 5, ПРИ УСЛОВИЯТА НА ЧЛ. 7, АЛ. 

8, НАРИЧАН ПО–НАТАТЪК РЕГИСТРИРАН ПРЕ-
ВОЗВАЧ ИЛИ ОТ ВОДАЧИ, ИЗВЪРШВАЩИ ДЕЙ-
НОСТТА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗ-

ВАЧ, НО ЗА СВОЯ СМЕТКА. ПРАВООТНОШЕНИЯ-
ТА МЕЖДУ ПРЕВОЗВАЧА И ВОДАЧА СЕ УРЕЖДАТ 
С ПИСМЕН ДОГОВОР.

Не е ясно какво съдържа чл. 7, ал. 8. – моля разяс-

нете. За да се случат нещата моля да имате пред-
вид следното: без да пипаме горните изречения, 
следва да добавим нови, от които да стане ясно, 
че имаме тристепенна организация при такси-
тата: ПРЕВОЗВАЧ, ВОДАЧ ЗА СОБСТВЕНА СМЕТ-
КА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАН ПРЕВОЗВАЧ 
ИЛИ ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НА АВТО-
МОБИЛА (КОГАТО ТОВА НЕ Е ПРЕВОЗВАЧА) И ШО-
ФЬОРИТЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР КЪМ ПРЕВОЗВАЧА 
ИЛИ КЪМ ВОДАЧА ЗА СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ 
ИМЕТО НА РЕГИСТРИРАНИЯ ПРЕВОЗВАЧ. РАБОТО-
ДАТЕЛЯТ Е ИЛИ ПРЕВОЗВАЧА ИЛИ ВОДАЧА ЗА 
СОБСТВЕНА СМЕТКА ОТ ИМЕТО НА РЕГИСТРИРА-
НИЯ ПРЕВОЗВАЧ (КАКВО ДА Е ФИЗИЧЕСКО ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ, КОЕТО Е РЕГИСТРИРАНО В 
АГЕНЦИЯТА ПО ВПИСВАНИЯТА), А РАБОТНИ-
КЪТ Е ШОФЬОРА/ШОФЬОРИТЕ.

Това е реалната действителност в таксита-
та – останалото не е истина.

* * *

ПРИЕМАМЕ чл. 24, ал. 1 както сте го написали:
ТАКСИМЕТРОВИТЕ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ 

СЕ ИЗВЪРШВАТ ОТ ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 1, С 
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ ДО СЕДЕМ МЕСТА, ВКЛЮ-
ЧИТЕЛНО МЯСТОТО НА ВОДАЧА, ВПИСАНИ В 
РЕГИСТЪРА ПО ЧЛ. 12, АЛ. 2, КОИТО СА ОБОРУД-
ВАНИ С ЕЛЕКТРОНЕН ТАКСИМЕТРОВ АПАРАТ С 
ОЦЕНЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ ПО РЕДА НА ЗАКОНА 
ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУ-
КТИТЕ И СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА 
ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ.

Настояваме данъчно задължените лица на так-
симетровите автомобили да не се натоварват с 
разходи за нови таксиметрови апарати, а да се одо-
брят сегашните. Таксиметровите апарати да си ос-
танат само измерителни устройства. Няма да до-

ДоДо
МТИТС и ИА“АА” МТИТС и ИА“АА” 

в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯв РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Ф И Ц И А Л Н О   С Т А Н О В И Щ ЕО Ф И Ц И А Л Н О   С Т А Н О В И Щ Е
по проекта на ЗИД на ЗАП от 11.07.2019 г.по проекта на ЗИД на ЗАП от 11.07.2019 г.

от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, 
БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ 
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пуснем връзката им с НАП, защото П Ъ Р -
ВО всяко данъчно задължено лице си има своя 
такъв касов апарат и ВТОРО: сегашният и 
предлаганият апарат са с фискална памет – 
еднакво пригодни за целите на ДООСИГУРЯ-
ВАНЕТО по Кодекса на осигуряването и за це-
лите на задължителната регистрация по 
ЗДДС при оборот, надхвърлящ 50 000 лв. в 12 
последователни месеци. Предлаганият апа-
рат ще е с поне 500 лв. по–скъп, въпреки увере-
нията за някакви 100 лв. по–скъп. Защитената 
връзка винаги може да излезе от строя , защо-
то предлаганото по–скъпо устройство ще се 
сваля при всяко напускане на таксиметровия 
автомобил, за да не бъде откраднато. Поради 
движението на автомобила и установяване-
то му на различни места в града, връзката с 
НАП може да се компрометира и да създаде 
допълнителни проблеми в системата „апа-
рат – фискален принтер“. Шофьорът пуска 
апарата след качването на клиента, при-
ключва курса и му издава фискален бон, кой-
то до 7 минути трябва да се потвърди от 
НАП – това не се случва, защото междувре-
менно шофьорът е напуснал обхвата на GSM 
клетката, откъдето е изпратен бона в НАП 
– при напускане на една клетка и при влизане-
то в нова клетка от обхвата на GSM – сигна-
лът е слаб – тези 7 минути минават – потвърж-
дение от НАП няма – таксиметровият апарат 
блокира – шофьорът не може да качи новия кли-
ент, защото трябва да влезе във връзка с ото-
ризирания сервиз за поддръжка на апарата и да 
изпълни сложна и продължителна процедура 
по привеждането на апарата от БЪГВАНЕ в 
ИЗХОДНО СЪСТОЯНИЕ – е КОЙ КЛИЕНТ ЩЕ 
ИЗДЪРЖИ и КОЙ ШОФЬОР ЩЕ ИЗДЪРЖИ 
– явно жълтите коли перманентно ще тряб-
ва да блокират всички градове, входни и из-
ходни магистрали, гари, аерогари, гранични 
пунктове … та до Народното събрание – ви-
наги, когато нещата стигнат до Министер-
ския съвет или до Народното събрание – те 
рано или късно се оправят – защо и сега да 
бъде така…

В ТОЗИ РЕД НА МИСЛИ НИЕ НЕ СМЕ 
СЪГЛАСНИ СЪС СЪЗДАВАНЕТО НА НОВА-
ТА АЛ. 9 В ЧЛ. 24 – КАТЕГОРИЧНО НАСТОЯ-
ВАМЕ ДА ОТПАДНЕ И ДА ОСТАНЕ ДОСЕ-
ГАШНИЯТ РЕД В ТОВА ОТНОШЕНИЕ. 

Искрено се надяваме, че ще се съобразите 
с мнението на БОЛШИНСТВОТО ОТ БРАН-
ША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С ЛЕКИ АВТО-
МОБИЛИ.

Какво ново у нас

С УВАЖЕНИЕ,
д.т.н. инж. К. Ризов

Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
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С Т А Н О В И Щ ЕС Т А Н О В И Щ Е

Предложеният ни за обществено обсъждане про-
ект на Закон за пътните превозни средства, е 
предложен с мотив да намали аварийността по 

пътищата ни, както и да регламентира сервизната 
дейност и търговията с авточасти. Като начало е 
добре да припомним на групата, създала този проект 
на закон, че поради технически проблем, инцидентите 
по родните пътища са само около един процент. Така 
предложеният ни проект, според нас, не само, че няма 
да намали аварийността, но даже би бил предпоставка 
за нейното увеличение, както и за ненужно завишаване 
на разходите от страна на собственици на ППС, за са-
мите ППС, ие  поредния фактор, който е пряка пред-
поставка за завишаване на корупцията на пътя. 

В този проект на закон прозират много лобистки 
интереси. Такива са на организацията на сервизите, 
които вместо да използват пазарни механизми за при-
вличане на клиенти, желаят да се започне налагане на 
санкции срещу всеки собственик, който извършва ре-
монтни дейности по собственото или управляваното 
от него ППС. Тук е добре да подчертаем, че подобни 
непазарни методи и санкции, не са познати в другите 
държави членки на Европейския съюз. Може би от ав-
торския колектив не знаят, че голяма част от водачи-

те на ППС, които управляват същите в днешно време, 
са обучавани и за механици. В миналото имаше такава 
практика, целта на която беше самия водач да може да 
отстрани възникнал проблем по ППС-то с цел избягва-
не на възможност за създаване на предпоставка за ин-
цидент. 

Друг откровенно лобистки текст е промяната за 
начина на първа регистрация на ППС в Р. България. Съз-
даването на така наречения „технически паспорт” е 
поредната допълнително създадена административна 
тежест за всеки български гражданин собственик на 
МПС, поредното недомислие, което според нас има за 
цел засилване на тормоза срещу собствениците на 
ППС, както и увеличаване на корупционните практи-
ки. Един от мотивите за съзадане на този документ е 
да има информация за това, дали ППС-то е участвали 
в инцидент на пътя или не. Правилно ще е, да припом-
ним на групата съставила този текст или да ги уведо-
мим в случай че не са знаели до сега, че независимо дали 
е участвало в инцидент едно ППС, то ако няма проме-
ни в неговата геометрия и е преминало през техниче-
ски преглед, то същото е толкова технически годно, 
колкото и всяко друго ППС, което не е участвало в ин-
цидент.  Също така е видно, че новия начин за регис-
трация, само ще завиши разходите по самата регис-

За за обществено обсъжданеЗа за обществено обсъждане
Проект на Закон за пътните превозни средстваПроект на Закон за пътните превозни средства
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трация и то многократно, нещо, което реално би било 
предпоставка за намаляване на вноса на втора употре-
ба ППС, които са на възраст, по-малка от средната 
възраст на нашия автопарк. Доста екзотично звучи и 
извеждане на дейноста по индентификация на ППС от 
страна на държавните структори и прехвърлянето на 
тази дейност в ръцете на частния сектор. Тук прози-
ра не само откровен лобизъм в полза на група, може би 
предварително избрани лица, но и явно невежество от 
страна на авторския колектив, разписал този проект. 
Полезно за авторите ще е да се запознаят с методите 
на индентификация, както и с информационните сис-
теми в които се проверява всяко ППС, което се пред-
ставя за първа регистрация в България, за това дали е 
противозаконно отнето, дали има съдебни разпоредби 
върху него, както и за наличието на други, основател-
ни възбрани върху него. Абсолютно е невъзможно да се 
даде достъп на частни пунктове до Шенгенската ин-
формационна система, както и до системата на Ин-
терпол и Европол, а това са системи, в които всяко 
ППС е задължително да бъде проверено, преди издава-
нето на документи за неговата регистрация. Също 
така в проектозакона е записано, че при наличието на 
интервенция върху индентификационния номер на 
ППС-то, то индентификацията, ще се извърши от ор-
ганите на МВР. Този текст ясно показва, че компе-
тентността на служителите в новите пунктове за 
индентификация няма да е на нивото на сегашните, 
които са към МВР. Според нас е видно желанието на ав-
торите на проекто закона, да прехвърли един бизнес в 
ръцете на група избрани, които да събират такси на-
ложени ни със закон, в случаите в които няма видими 
проблеми, но да предпазят новите пунктове за инден-
тификация от отговорност, която възниква при по 
тежки случаи.

В мотивите е записано, че прилагането на този 
проекто-закон ще увеличи разходите на бюджетни 
средства, насочени към ИААА, с цел обезпечение на 
персонала, който е придвидено да бъде увеличен. Тук 
виждаме поредното назначение на допълнителни кон-
тролни органи, нещо, което според нас е абсолютно 
ненужно. Контролът, който тези служители ще тряб-
ва да упражняват, само ще засили корупцията, без да 
промени фактическата обстановка в аварийността 
по нашите пътища.

Нашето мнение по така предложения ни проект 
на Закон за пътните превозни средства е, че евен-
туалното приемане на този закон: 

1. Ще увеличи разходите за първа регистрация в Бъл-
гария на всички ППС, многократно, без това да 

промени реалното състояние на авто-парка.

2. Времето за регистрация на ППС, ще се увеличи на 
поне два а може би и три дена, минимум.

3. Задължителното изкарване на така наречения 
„Технически паспорт” на всички вече регистрирани 

ППС, ще генерира приходи от минимум десетки мили-
они лева към избрани от авторите на закона фирми. 
Всичко това няма да промени аварийноста по нашите 
пътища, но може да създаде поредната корупционна 
практика.

4. Забраната за извършване на автомонтьорска дей-
ност от собствениците на ППС, ще доведе до ус-

ложняване на пътната обстановка. Водача на всяко ава-
рирало ППС ще бъде изправен пред угрозата да бъде 
санкциониран, ако реши сам да отстрани възникналия 
проблем, но вместо това ще трябва да изчака, съдей-
ствие от  регистриран автомонтьор.

5. Ще покачи чуствително цената на авто-монтьор-
ските услуги.

6. Ще създаде условия за невъзможност да се извърш-
ват авто-монтьорски услуги за нормален период от 

време. Самото забавяне на тези услуги, ще е поредната 
предпоставка за създаването на корупционни практики.

7. Ще затрудни, а в някои случай ще направи невъзмож-
но, търговията с авто-части.

8. Ще се създаде условие за нерегламентирана търговия 
с нови и употребявани авто части.

Имайки предвид предложените ни проекти на „Закон 
за движение по пътищата”, „Закон за водачите на мо-
торни превозни средства” и „Закон за пътните превоз-
ни средства”, ние от Българско обединение на шофьори-
те предлагаме, да бъдат отхвърлени тези проекти и да 
се започне работа по разписването на нов Закон за дви-
жение по пътищата. Нашият съвет към възложителите 
на разписването на нов проект на този закон е работна-
та група, която ще го съставя, да бъде от хора които 
разбират от материята, а не от случайно събрани слу-
жители на някои министерства.

София, 14.08.2019 г.  С уважение:
Христо Радков, 

Председател на УС на 
Българско обединение на шофьорите:

Тел.: 0887 359 887;  
е-mail: bosh-bg@abv.bg



Форум
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на на 
„Гран При София” 2019„Гран При София” 2019

Скания демонстрира Скания демонстрира 
камиони на метан камиони на метан 

Всредата на август екипът на 
Скания бе част от „Гран При 
София” 2019 – III-ти кръг от 

Национален шампионат по автомо-
билизъм на Затворен маршрут „Гран 
При София 2019”. Организаторите 
от „София кар моторспорт“, Ин-
ститут за пътна безопасност и 
Академия „Мирафиори“ превърнаха 
събитието в истински автомоби-
лен празник за малки и големи! 

Същинският фокус на събитие-
то бе пътната безопасност и кам-
панията "Мисия 0" на Института за 
пътна безопасност, която е по евро-
пейски модел и цели не само намаля-
ване на инцидентите по пътищата, 
но и към това изобщо да няма жерт-
ви. Желанието на организаторите е 
да приобщят децата, юношите и 
възрастните към идеята за подо-
бряване на безопасността на движе-
ние. Затова основен акцент в про-
грамата бяха безплатни обучения 
по безопасно шофиране. 

За децата и младежите (от 6 до 
18 г.) организаторите от „София кар 
моторспорт“ бяха подготвили На-
ционален шампионат по безопасно 
шофиране с картинги и учебни авто-
мобили, който цели още в най-ранна 
възраст да възпитава култура на 

поведение на пътя.  А за активните 
шофьори бе предвидено обучение по 
безопасно шофиране в теория и 
практика с Академия „Мирафиори“. 

Обучения имаше и за моторс-
порт ентусиастите – професиона-
лен рейсинг симулатор с виртуална 
реалност и дрифт академия с атле-
тите на отбор „Мирафиори“. Целта 
на обучението е да представи дриф-
та като сериозна моторспорт дис-
циплина, която представлява висша 
форма на контрол над автомобила и 
в същото време да даде възможност 
на желаещите да направят първите 
си стъпки по правилния начин. „Иде-
ята е да насочим хората да практи-
куват дрифт на писта и на места, 
които са отредени за това, а не по 
улиците“, каза основателят на от-

бора Явор Алексов.
Скания демонстрира по време на 

събитието камиони на метан, като 
част от корпоративната си фило-
софия да предлага чисти транс-
портни решения. Преди дни Скания 
стартира кампания под мотото 
„Устойчивост! Сега и Отвъд хори-
зонта!“ и Road Show обиколка в 12 
града за представяне на най-модер-
ните тежкотоварни транспортни 
средства и автобуси на CNG в цяла-
та страна. Кампанията ще свърже 
клиенти, доставчици на метан, 
фирмите-потребители на транс-
портни услуги, общините и чрез 
презентации, филми, дискусии и 
тест драйв ще демонстрира модер-
ните решения за „чиста“ бързина на 
доставките.  

Автобуси&микробуси бр. 7 (149), юли/август, 2019
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В надпреварата за 25-то си на-
ционално първенство, PSV ще 
има нов туристически авто-

бус, който да транспортира „Айндхо-
вен“  до мачовете им, започвайки 
сезон /2020. 

Луксозната 13,9-метрова Futura 
беше представена на  Touringcars и в съ-
щото време официално показана  на 
поддръжниците, играчите и персонала 
на PSV. 30 поддръжници, щастливите 
победители в специален конкурс на PSV 
получиха автобуса от VDL Bus & Coach 
във Валкенсвард. Автобусът  на отбора 
официално бе представен на играчите 
и персонала в тренировъчния комплекс 
на Хърдган.

На събитието се изказа Вилем ван 

VDL Bus & Coach 

доставя доставя 
нов автобус  на нов автобус  на 
PSV АйндховенPSV Айндховен
дер Леегте, президент и главен изпъл-
нителен директор на VDL Groep: „Фа-
ктът, че доставяме този автобус  е фан-
тастичен пример за сътрудничеството с 
Kupers Touringcars и PSV. Това отлично 
демонстрира как работим заедно в реги-
она на Brainport. Ние и всички служители 
на VDL във Валкенсвард, които работихме 
усилено върху този фантастичен автобус, 
пожелахме на играчите и персонала на 
ПСВ много удобни, безопасни километри 
и, разбира се, успешен футболен сезон. "

Притежавайки всякакви  удобства,  
новият туристически автобус  е луксо-
зен автобус VDL Futura, с максимален 
комфорт, с многобройни съвременни 
технологии и  брандиран изцяло с цве-
товете и символите на PSV. Девизът 
„Единството прави силата“ се отпечатва 
на холандски език на гърба на 3-осния 
автобус, а под него е изобразена черве-
на и бяла риза с името на спонсора 
„Metropool Brainport Eindhoven“.

Автобусът разполага с 36 червени и 
бели кожени седалки, с USB връзки близо 
до тях. Луксозната кухня в задната 
част на карето се простира на цялата 
ширина и включва два хладилника, ми-
кровълнова фурна, фурна, кафемашина и 
работен плот със смесител и мивка. 

Салонът разполага с с безжичен ин-
тернет и цифрова телевизия,  както и 
тоалетна и шест LCD екрана. Има и 6 
VIP маси с LED точки, всяка от които 
е предназначена  за 4 души. 

Автобусът  на PSV е собственост 
на Kupers Touringcars, официален дос-
тавчик на PSV от много години. Куперс 
осигурява автобусен транспорт за иг-
рачите  от първи състав, PSV U21, же-
ните от PSV, младежките отбори и 
асоциацията на поддръжниците на 
клуба.
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  VDL Futura.
  VDL Futura       
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   vdlbuscoach.com

PROFITABILITY HAS 
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.
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Stadtwerke Osnabruck разши-
рява ролята си на пионер в 
областта на електромо-

билността. Чрез своите  три-
надесет автобуса Оснабрюк вече 
разполага с най-големия парк от 
електрически съчленени автобу-
си в Германия. Сега този парк 
ще бъде разширен с още 49 Citeas 
SLFA-181 от VDL Bus & Coach.

През 2021 г. градът ще разпола-
га с общо 62 автобуса за общест-
вен транспорт без емисии. „Пионе-
рите като Stadtwerke Osnabruck вина-
ги са необходими, за да внедрят нови 
разработки в практиката“, казва Бо-
рис Хьолтерман, директор на VDL 
Bus и Coach Duitsland. "Гордеем се 
със сътрудничеството, което 
също показва, че нашата концеп-
ция е убедителна."

По-високо ниво
„Убедени сме, че новите автобуси 

ще бъдат толкова добри, колкото пър-
вите тринадесет", каза д-р Стефан 
Ролфес, директор по мобилността в 
Stadtwerke Osnabruck. 100-дневният 

период , след първоначалното старти-
ране на дейността през март 2019 г., 
е много положителен. Разбира се, ви-
наги има детайли, които могат да 
бъдат подобрени, но електрическите 
автобуси на VDL Bus & Coach водят 
нашия обществен транспорт до след-
ващото ниво. Не само сме доволни, но 
също така получаваме много положи-
телни отзиви от жителите и пътни-
ците."

Сътрудничество
VDL Bus & Coach играе важна 

роля в управлението на проекта 
за въвеждането на електрически 
автобусен парк. Въз основа на опи-
та, придобит с първите тринаде-
сет автобуса, VDL B&C работи в 
тясно сътрудничество със 
Stadtwerke Osnabruck и Schaltbau, 
за да предложи готови решения. 
Hultermann каза: „При този вид 
комплексен проект доброто разбира-
телство между всички страни е ос-
новно изискване. С над 30 милиона 
изминати километра и повече от 400 
електрически автобуса, които се раз-
пространяват в голяма част от Ев-

ропа, ние естествено приемаме своя-
та отговорност като партньор в пре-
ход."

49-те електрически съчленени 
автобуса VDL Citea ще пътуват 
общо 14 000 км на ден. Те ще рабо-
тят денонощно. Това максимално 
използване на автобусите ще бъде 
възможно благодарение на опти-
мизираната концепция за бързо 
зареждане. Батериите имат енер-
гиен капацитет от 216 kWh и мо-
гат да се зареждат със скорост до 
320 kW.

Новият парк от електрически 
автобуси е идентичен с тринаде-
сетте автобуси, които в момен-
та работят в Оснабрюк. Те се от-
личават с най-новите технологии 
и дизайн. Комфортът на пътници-
те е от първостепенно значение. 
Това се отразява в дизайна на се-
далките, интериора и осветле-
нието и наличието на USB връзки. 
Има две основни разлики: новите 
превозни средства ще бъдат обо-
рудвани с по-големи батерии и 
вече няма да имат допълнително 
отопление с изкопаеми горива.

Най-големият парк от електрически Най-големият парк от електрически 
съчленени автобуси в Германиясъчленени автобуси в Германия
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MANсе подготвя за 
Busworld Europe 
2019 в Брюксел и 

обяви няколко нови експоната. 

В Брюксел завесата ще бъде 

издигната за MAN Lion’s City 

19 и за електрическия микробус 

MAN eTGE.

 Lion's Intercity, оборудван с двига-
тел D15 и MAN TGE City също ще 
бъдe скоро "кръстен".

MAN LION`S CITY E 
(ПОЧТИ) ГОТОВ ЗА ПАЗАРА

Щандът на MAN в Busworld 2019 
ще бъде домакин на електрическия 
MAN Lion`s City E, който скоро ще 
бъде предаден на оператора VHH в 
Хамбург за реална  експлоатация. До 
края на годината ще тръгнат пър-
вите тестови модели, като няколко  
автобуса ще се изпробват в реална 
експлоатация, а пазарния старт на 
модела ще е през 2020 година,  до 

началото на масовото производ-
ство на електрическия автобус в 
полския завод Starakhowice. 

ГРАДСКИЯТ АВТОБУС НА 
MAN СТАВА… ПО-ДЪЛЪГ

Lion's City 19,  готов за пред-
ставяне в Busworld Europe 2019, 
ще има дължина 18,75 метра и ще 
позволи разполагането на четири 
допълнителни места в сравнение 
с 18 метра (38 места). Под капака 
ще има дизелов двигател D1556 

Lion's City 19 и eTGE Lion's City 19 и eTGE 

на Вusworld Europe в Брюкселна Вusworld Europe в Брюксел
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LOH с 360 к.с., който, подобно на 
всички двигатели с вътрешно 
горене, представени от MAN, 
отговаря на изискванията на 
стандарта Euro 6d, в сила от 1 
септември 2019 г. MAN Lion's City 
19 ще бъде предложен. в дизелови, 
CNG и леки хибридни версии (т.е. 
с модул Efficient Hybrid) и ще се 
присъединr към новата гама град-
ски автобуси MAN, пуснати мина-
лата година.

МИНИБУСЪТ НА MAN 
СТАВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ

На тазгодишния Transpotec във 
Верона (Италия), MAN представи своя 
TGE-базиран микробус. В края на 
октомври в Брюксел електрическата 
версия, наречена MAN eTGE, ще бъде 
показана на обществеността за първи 
път. Превозното средство е одобрено 
за превоз на осем души. Поради това 
той е особено подходящ за градски 

транспорт в райони с ограничени еми-
сии или в жилищни райони. Батериите 
на eTGE Combi (на щанда на MAN в 
Брюксел) са поставени под леко пов-
дигнатия под и позволяват теорети-
чен обхват до 173 километра (NCGE) 
или 114 километра (WLTP), според про-
изводителя. Капацитетът на батери-
ята е 37 kWh. Задвижването е същото 
като eGolf и eCrafter, с мотор, доста-
вян от Bosch и акумулаторни клетки 
от Samsung.
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STARBUCKS® THE MALL 

STARBUCKS® SOFIA RING MALL  
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MZA Варшава, в Пол-
ша, подписа до-
говор за закупу-

ване на 130 електрически 
съчленени автобуса Solaris 
Urbino 18 Electric. Новината 
се съобщава в полското списа-
ние InfoBus.

Поръчката ще позволи на Вар-
шава да елиминира автобуси с дизе-
лово гориво от т. нар. „Кралски 
маршрут“ в центъра на полската 
столица. Наскоро Solaris спечели 
търг за до 250 електрически авто-
буса в Милано (Италия).

ПРОЕКТ, 
ФИНАНСИРАН ОТ ЕС

Договорът за 130 електрически 
автобуса за Варшава е един от 
най-големите досега в Европа. Дос-
тавката ще започне до една година. 

Автобусите ще бъдат оборудвани с 
климатична система, информация 
за пътниците и гнезда за usb пор-
тове. Инвестицията е в размер на 
399 590,00 PLN (около 94 милиона 
евро) и е съфинансирана с около 42 
милиона евро европейски средства. 
Полската компания Ekoenergetyka 
ще отговаря за зареждащата 
инфраструктура, която включва 20 
бързи станции за бързо зареждане 
на 9 места.

Към днешна дата във Варшава 
има над 215 автобуса с нулеви и 
ниски емисии. Това са 31 електри-
чески превозни средства, 70 хибрид-
ни превозни средства и 115 бензи-
нови автомобила (с 54 автобуса 
Solaris CNG ще дойдат).

СЕДЕМ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ 
ЗА АКУМУЛАТОРИТЕ НА 

АВТОБУСА
130 съчленени електрически 

Urbinos за MZA ще бъдат оборуд-
вани с батерии Solaris High Power с 
капацитет 150 кВтч, и за които 
производителят предоставя 
седемгодишна гаранция, според 
изискването на възлагащия орган, 
посочва Solaris. Автобусът ще раз-
полага с два гнезда за зареждане: 
единият над дясната арка на коле-
лата, а другият е поставен зад 
последната врата, докато панто-
графът ще бъде монтиран на 
покрива.

Задвижващият елемент на 
електрическите съчленени авто-
буси за Варшава ще се състои от 
ос с два електрически двигателя 
по 110 kW всеки. Автомобилите 
на оператор MZA получават и 
преобразувател на напрежение за 
тяговия мотор, произведен по 
технология SiC, което ще помогне 
допълнително да намали консума-
цията на енергия.

Solaris печели 130 съчленени
електрически автобуси  за Варшаваелектрически автобуси  за Варшава
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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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SOLARIS: НИЕ СМЕ ЛИДЕР 
В ЕЛЕКТРОМОБИЛНОСТТА

„Преобразуваме   намеренията си 
в действия и купуваме превозни сред-
ства с нулеви емисии, което правим в 
името на качеството на въздуха и 
климата. Благодарение на тази поръч-
ка традиционните автобуси, задвиж-
вани от двигатели с изгаряне, напъл-
но ще изчезнат от най-представи-
телната артерия на столицата - 
Кралския маршрут - тук ще се сре-
щат само превозни средства, захран-
вани от газ или електричество или 
такива с ниска или нулева емисия” - 
казва Рафал Trzaskowski - кмет на  
Варшава.

„Нашият проект за закупуване 
на 130 електрически съчленени авто-
буси, подкрепени от европейски фон-
дове, е една от най-големите инвес-
тиции в електронната мобилност в 
Европа. Радваме се, че сме един от 
лидерите в прилагането на екологосъ-
образни решения за транспорт, спо-
ред нашите планове след две години 
ще разполагаме с автопарк от близо 
400 автобуса с нулеви и ниски емисии. 
Екологичните автобуси на MZA са 
знак за надежда за чист въздух в сто-
лицата “, казва Ян Kuzminski, пред-
седател на борда на Miejskie 
Zakladow Autobusowych Sp. 

„Solaris се гордее с това, че спечели 

толкова голям търг за доставка на 
електрически автобуси. Вече много 
години последователно следваме стра-
тегията си, основана на развитието 
на превозни средства с нулеви емисии. 
Благодарение на огромния ред на 
MZA ние успяваме да затвърдим 
позицията си на европейски лидер по 
електромобилност. Това, което ни 
радва преди всичко е, че нашата ком-
пания, обръща голямо внимание на 
развитието на устойчивия транс-
порт и допринася за подобряване на 
комфорта на живота на жителите на 
Варшава” - казва Хавиер Калея, 
изпълнителен директор на Solaris 
Bus & Coach.

Какво ново в чужбина
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Актуално

Тол системата в БългарияТол системата в България
Важна беше първата среща  

на Обществения консулта-
тивен съвет по въвеждане 

в експлоатация на електронна-
та система за таксуване на 
база време и изминато разстоя-
ние с представители на браншо-
вите транспортни организации. 

На срещата са поканени  пред-
ставители на Конфедерация на ав-
тобусните превозвачи, Българска 
асоциация на сдруженията от ав-
томобилния транспорт, Камара 
на автомобилните превозвачи в 
България, Съюз на организациите 
в автомобилния транспорт, Асо-
циация на българските предприя-
тия за международни превози и 
пътищата, "Национално сдруже-
ние на българските превозвачи", 
Сдружение "Национална транс-
портна асоциация", Български съюз 
на частните предприемачи "Въз-
раждане", Браншово сдружение на 
автобусните превозвачи от об-
ласт Плевен, Съюз на международ-
ните превозвачи, Национално 
сдружение на българските спеди-
тори, Българска петролна и газова 
асоциация и Сдружение за модерна 
търговия.

Обсъдени са  лансираните про-
мени в Закона за пътищата, спо-
ред който приложението на тол 
системата се отлага за  1 март 
2020 година. 

На дискусия е подложен  въпро-
сът с обхвата на таксуваните пъ-
тища  и тарифите, които все още 
не са ясни. 

Накратко резултатите за 
сега изглеждат така – толтакси-
те с 30% по-ниски, платените пъ-
тища – наполовина по-малко, ав-
тобусите – освободени от тари-
фа. 

„Ние сме доволни, защото бя-
хме чути, че наистина системата 
не беше изградена изцяло, не беше 
тествана и не беше доказала своя-
та ефективност. За нас е от осо-
бено важно значение тази систе-
ма, когато започне да функциони-

ра, да бъде с обезпечен контрол. 
Ако тя не гарантира събираемост 
на таксите, тогава ще има едно 
несправедливо таксуване на бъл-
гарския бизнес за сметка на тран-
зитния трафик. За нас е важно да 
има конкуренция между операто-
рите на системата. Очакваме ос-
вен с бордови устройства да има 
възможност за използване на Джи-
ПиЕс системите на тези превоз-
ни средства, които са оборудвани 
с такива“ – това заяви г-н Йордан 
Арабаджиев, изпълнителен Дирек-
тор на Съюза на Международните 
Превозвачи.

Арабаджиев изтъкна в предава-
нето "Преди всички" по "Хори-
зонт", че така би се избегнало 
таксуването за бордови устрой-
ства на по-новите превозни сред-
ства и допълни:

„Силно се надяваме и очакваме 
да не бъде само една фирма опера-
тор на системата. Очакваме да 
има няколко фирми, защото, кога-
то има монопол, създават и въз-
можност за нерегламентирани 
действия“.

Превозвачите настояват тол 
системата да не обхваща цялата 
мрежа, а правилата да са ясни. 

В резултат на срещата стана 
ясно, че превозвачите по редовни-
те автобусни линии ще бъдат 
освободени от тол такси.

Заместник-министър Николай 
Нанков обясни, че това се прави, 
за да не се повиши цената на биле-
тите, защото автобусните пре-
вози имат социален ефект. Той 
уточни, че тол такси ще плащат 
единствено автобусите, които 
изпълняват служебни и случайни 
превози. 

Най-ниската цена за изминат 
километър, предложена от транс-
портния бранш на Обществения 
съвет, е 3 ст., а, най-високата, 
която предлага регионалното ми-
нистерство, е 39 ст. за киломе-
тър. 

Магдалена Милтенова от Кон-
федерацията на автобусните пре-
возвачи:

"Ами ще тръгнем ние от 3 ст.. 
Министерството ще тръгне от 
39 ст. и някъде ще се срещнем по 
средата".

По нейна информация, в момен-
та автобусите плащат винетки 
на стойност 1000 до 1500 лв. в за-
висимост от категорията мy. Тъй 
като с въвеждането на тол сис-

/продължение//продължение/
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темата, винетките за тях се 
премахват, пътническите прево-
зи няма да плащат нищо за пъти-
щата. Таксите остават само за  
автобусите, които превозват ра-
ботници или ученици, за тези с 
които се правят екскурзии.

Спорът c превозвачите за об-
хвата на пътищата,  за който 
МПС с над 3,5 тона  ще плащат 
толтакси, също е решен в полза на 
бранша. Първоначалният обхват 
от  10 800 км, който включваше 
дори третокласни пътища е на-
мален на  5900 км, т.е. c около  50%. 
В него са останали само магистра-
лите, пътищата първи клас и от-
делни участъци от второкласна-
та пътна мрежа. 

Предложено бе най-активните 
превозвачи да получават отстъп-
ки от тол таксите си, т.е. тари-
фата да се редуцира при превиша-
ване на определено количество ки-
лометри в годината. Зам. минис-
тър Нанков беше уклончив обаче 
по темата. 

Превозвачите трябва да на-
правят еднократен разход за бор-
дови устройства. Някои от тях 
могат да използват наличните в 

камионите си GPS устройства. 
Управлението има пълна тех-

ническа готовност за въвеждане-
то на тол системата на 16 август.

Междувременно от фирмата 
"Телетол", чийто договор за дос-
тавка на електронни винетки 
беше прекратен, са подали сигнал 
до прокуратурата с твърдения за 
корупция от страна на Пътната 
агенция и Министерството на ре-
гионалното развитие и благоу-
стройството. 

От "Телетол" твърдят ,че са 
предали факти около договора с 
първия национален доставчик на 
електронни винетки - дружество-
то "Интелигентни Трафик Систе-
ми". Съобщено бе, че Пътната 
агенция е подписала договор и с 
дружеството "Конкорд Смарт 
Инфраструктура". 

Следва....
Материалът подготви 

Мариана Георгиева
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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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1. Методика използвана от Световна Банка за прогнозиране на въздействията от облагането с пътни 
такси на тежкотоварни ППС върху цените на транспортните услуги и потребителските стоки  

Въз основа на опита в други страни, в методиката на Световна банка за прогнозиране е направено 
предположението, че пътните такси за изминато разстояние ще се отразят на цената на автобусните 
билети, както и на тарифите за камиони. 

1.1. Въздействия върху пътническия транспорт (автобусни услуги) 

Въздействията на пътните такси върху търговията с автобусни услуги ще зависи основно  от 
таксуваните превозни средства, използваните ценови ставки и разстоянието, на което хората пътуват, 
и по-специално как те се прилагат географски и към кои видове пътища. Превозвачите, които не 
пътуват често може да плащат по-малко за ползване на пътищата в сравнение със сегашната винетка, 
но редовните потребители може да плащат повече.  

Беше направена оценка от въвеждането на пътни такси в България и тяхното въздействие върху 
цените на автобусните билети за няколко основни обслужвани автобусни маршрута по 
републиканската пътна мрежа. Оценката е направена въз основа на предположението, че промяната 
в експлоатационните разходи, дължаща се на замяната на винетката с пътна такса, се прехвърля 
изцяло на пътниците чрез цените на билетите. 

Оценката показва, че влиянието на пътните такси върху билетите за пътувания на къси разстояния е в 
диапазона от 3% увеличение на цената или от 10 до 20 стотинки. В някои изключения, като например 
София - Перник, където пътуванията се извършват предимно в мрежа без пътни такси, замяната на 
винетката с такси за изминато разстояние може да доведе до намаляване на цените на билетите. За 
пътувания на средни и дълги разстояния  увеличението се оценява на 3 до 7% от цената на билета( до 
1,23 лв.). Основната причина за по-голямото процентно увеличение на цените не се дължи 
единствено на дългото разстояния на пътуването (по-високи пътни такси), но и на ниска заетост на 
автобусите (напр. Варна - Шумен, като все пак действителното увеличение на цената на билета е само 
47 стотинки). Това създава стимул за операторите на автобуси с ниска заетост да оптимизират по-
добре графика за да увеличат заетостта.  

Както е показно на таблица 1 по-долу, дори ако считаме, че автобусните компании прехвърлят всички 
допълнителни пътни такси върху цената на билета, повечето от тези увеличения са в същия обхват 
като на увеличенията дължащи се на колебанията на цените на горивата или ежегодната инфлация. 

Таблица 1: Очаквани въздействия върху автобусните билети 

От До 

Обща 
дължина на 
пътуването, 

км 

 

Сегашна 

цена на 
билета 

лв. 

Средна 
заетост на 

автобус 

Винетна 
такса/пътник, 

лв. 

Дължина на 
пътуването по 
платена пътна 

мрежа  
Пътна 

такса на 
пътник, лв. 

Нова цена 
на билета ( 

с пътна 
такса), лв. 

(Б) 

Разлика в 
цената на 
билета (Б–

A), лв. 

% 
увеличение 

на цената 
на билета 

поради 
пътната 

такса 
км 

% от общото 
разстояние на 

пътуването 

София Перник 27,51 2.83 10.95 0,1167 8 29% 0.07 2,77.95 -0,05 -2,1% 

Сливен Ямбол 30,00 3,00 10.95 0,1167 16.95 53% 0.14 3,02 0,02.95 0,8% 
Пловдив Пазарджик 52,20 4,00.95 10.95 0,1750 27 52% 0.23 4,07 0,05 1,6% 
Пловдив Смолян 100.00 10,00 15.95 0,0898 67 67% 0.33 10,29 0,24.95 2,9% 

Очаквано въздействие от въвеждане на пътните таксиОчаквано въздействие от въвеждане на пътните такси
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Пловдив Кърджали 110,00 13,00 15.95 0,0898 88 80% 0.44 13,42 0.35 3,2% 
Варна Добрич, 50,10 4,88 10.95 0,1750 38 76% 0,32 5,05 0,15 3,6% 
София Русе 316,12 22,72 20 0,1347 269 85% 0.87 23,61 0,74.95 3,9% 
София Благоевград 100,90 9,95 15.95 0,0599 81 80% 0.40 10,36 0.34 4,1% 
София Ботевград 64,64 6,00.95 10.95 0,1750 47 73% 0.40 6,27 0,22.95 4,5% 
София Варна 450,88 32,38 20 0,1347 418,5 93% 1.36 33,85 1,23.95 4,5% 
София Монтана 154,00 13,00 15.95 0,0898 128,5 83% 0.64 13,66 0,55.95 5,1% 
София Бургас 417,60 24,32 20 0,1750 375 90% 1.22 25,57 1,04.95 5,2% 
Плевен Ловеч 37,00 2,56.95 10.95 0,1167 27 73% 0.23 2,70.95 0,11.95 5,3% 
София Пловдив 147,00 12,08 15.95 0,0898 126 86% 0,63 12,73 0.54 5,3% 
Пловдив Стара Загора 88.00 7,82 15.95 0,1167 82 93% 0,46 8,24 0.35 5,3% 
Бургас Сливен 113,00 10,91 15.95 0,0599 111 98% 0.55 11,50 0,49.95 5,4% 
Русе Силистра 130,00 7,56 15.95 0,0898 92 71% 0,46 8,00 0,37.95 5,8% 
Русе Разград 67,00 5,19 10.95 0,1750 52 78% 0.44 5,51 0.27 6,2% 
Варна Шумен 86,70 7,85 10.95 0,1750 76 88% 0,65 8,41 0,47.95 7,2% 
София Ловеч 152,00 10,00 15.95 0,0898 140 92% 0.70 10,73 0,61.95 7,3% 
София Плевен 164,00 9,67 15.95 0,0898 141 86% 0.70 10,40 0,61.95 7,6% 
Пловдив Бургас 255,00 18,10 15.95 0,0898 249 98% 1.24 19,47 1,15.95 7,6% 
Пловдив Сливен 159,67 10,17 15.95 0,0898 149 93% 0.74 10,95 0,65 7,7% 

 

1.2. Въздействия върху потребителските цени  

Пътните такси ще доведат до увеличаване на експлоатационните разходи за камиони от порядъка на 
20%. Въпреки силно конкурентния транспортен пазар, като се има предвид ниската норма на 
печалбата на индустрията, много вероятно е по-голямата част от увеличението на разходите да се 
прехвърли на крайните потребители чрез по-високи транспортни тарифи, които от своя страна ще се 
отразят на цените на потребителските стоки. 

Въпреки това, предвид ниския дял на транспортните разходи в крайните цени на стоките, очакваното 
въздействие на увеличението на транспортните разходи ще бъде много по-малко.  

Както е показано в Таблица 2, дори ако пътните такси бъдат изцяло прехвърлени под формата на по-
високи цени за транспорт, средното увеличение на потребителските цени на петнадесет групи храни 
и напитки би било по-малко от 0,6%. Най-голямото увеличение на цените би било около 2,0% за 
газираните напитки, а най-малкото 0,2% за преработеното месо, сирене, макаронени изделия, прясна 
и замразена риба, яйца и прясно месо. За потребителските стоки с дълготрайна употреба, 
въздействието върху крайните цени би било много по-малко поради по-ниското участие на 
транспортните разходи в техните производствени разходи. 

Таблица 2: Очаквани въздействия върху потребителските цени 

Стока 

Средна 
цена за 
2017 г. с 

ДДС 

Средно 
разстоян

ие за 
транспор

тиране 

Средни 
транспортн
и разходи 

към 
момента с 

винетка 

Дял на 
транспор

тните 
разходи 

Винетна 
такса/то

н 

Тол 
такса/

тон 

Нови 
транспорт

ни 
разходи с 
винетка 

Увеличен
ие на 

транспорт
ните 

разходи 

Нова 
цена с 
печал
ба и 
ДДС 

Увеличение на 
цената на стоката 

  лв./бр. км лв./тон процент лв./тон лв./то
н лв./тон процент лв. процент лв. 

Ориз 2.32 227 38.4 2.20% 0.745 12.87 50.52 31.60% 2.34 0.69% 0.016 
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Брашно 1.02 347 83.21 10.80% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.03 1.07% 0.011 

Хляб 1.29 347 83.21 8.50% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.3 0.85% 0.011 

Хляб и 
макаронен
и изделия 

5.41 347 83.21 2.00% 1.139 9.44 91.51 10.00% 5.42 0.20% 0.011 

Месо 5.89 347 75.02 1.70% 1.141 11.74 85.61 14.10% 5.91 0.24% 0.014 

Преработе
но месо и 
колбаси 

8.13 341 76.7 1.20% 1.119 10.53 86.11 12.30% 8.15 0.15% 0.012 

Зеленчуци 
- пресни и 
замразени 

6.54 188 33.45 0.70% 0.619 10.43 43.26 29.30% 6.55 0.20% 0.013 

Мляко 1.46 347 83.21 7.50% 1.139 9.44 91.51 10.00% 1.47 0.75% 0.011 

Кисело 
мляко 2.08 347 83.21 5.30% 1.139 9.44 91.51 10.00% 2.09 0.53% 0.011 

Сирене           
Бяло 

7.73 247 79.96 1.40% 1.129 9.98 88.81 11.10% 7.74 0.15% 0.012 

Други 
видове 
сирена 

Kашкавал 

Други 
млечни 

произведе
ния 

Яйца 4 125 25.33 0.80% 0.411 6.44 31.36 23.80% 4.01 0.20% 0.008 

Пресни 
плодове 1.39 188 33.45 3.20% 0.619 10.43 43.26 29.30% 1.4 0.93% 0.013 

Пресни и 
замразени 
зеленчуци 

3.77 209 36.15 1.30% 0.688 11.76 47.23 30.60% 3.79 0.39% 0.015 

Сушени 
зеленчуци 
и семена 

3.7 146 28.03 1.00% 0.48 7.77 35.32 26.00% 3.71 0.26% 0.01 

Газирани 
напитки и 
минерална 
вода 

0.55 347 83.21 20.00% 1.139 9.44 91.51 10.00% 0.56 1.99% 0.011 

Алкохолни 
напитки 1.99 344 79.96 5.30% 1.129 9.98 88.81 11.10% 2 0.59% 0.012 
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Горните оценки относно въздействието на увеличението на транспортните разходи върху цените на 
потребителските стоки са подкрепени от доказателства от други европейски страни. Въпреки това, 
данните показват също, че в изолирани случаи, някои търговци на дребно са се възползвали от 
възможността свързана с увеличаването на транспортните разходи, за да наложат по-високи от 
обоснованите увеличения на потребителските цени. За да се предотвратят подобни случаи често се 
прилага комбинация от добра конкуренция на потребителските пазари и правила за борба с 
нелоялната конкуренция1.   

   

2. Предложение за критерии за избор на пътища от републиканската пътна мрежа, по които ще 
бъдат начислявани пътни такси 

Първоначално разглежданата републиканска пътна мрежа за прилагане на пътни такси за 
изминато разстояние е с обща дължина 16 317 км, от които са изключени определени 
участъци, а са добавени други, както следва:  

 всички пътища, преминаващи през урбанизирани територии са изключени поради 
законови изисквания; 

 общо 2273 км пътища (169 км второкласни пътища  и 2104 км третокласни пътища), 
които не са в добро състояние 

 добавени са общо 318 км пътища (лот 3.1 и 3.3 от А-3 „Струма“, първокласни и 
третокласни пътища ), които са новопостроени пътища.  

Това доведе до пътна мрежа от 10 837 км, допустима за пътни такси за изминато разстояние, 
за която бяха разработени предходните цени и прогнози за приходите.    

За да се подпомогне процесът на подбор на сегменти сред 10 837 км републиканска пътна 
мрежа, която ще подлежи на пътни такси, Световна банка предложи следната методика, 
основана на обективни критерии. 

 Пътища, предоставящи привлекателни маршрути за отклоняване и безплатно 
преминаване, особено такива, които позволяват да се избегне фиксираното място за 
правоприлагане (Стационарна Контролна точка), с цел да се предотврати 
отклоняването на тежкотоварни превозни средства към неподходящи за целта 
пътища, което ще доведе до i) бързо влошаване на мрежата и много по-високи 
разходи нейната поддръжка; ii) задръствания и закъснения по пътища с малък 
капацитет; iii) по-голямо изминато разстояние, дължащо се на „заобикаляне“, за да се 
избегне пътната такса, което води до по-високи експлоатационни разходи на 
автомобила (гориво и резервни части); iv) по-високи нива на произшествия; v) шум и 

Актуално
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по-високи емисии, които оказват влияние върху начина на живот по маршрутите на 
отклонения; vi) по-високи разходи за правоприлагане.  

 Пътни участъци, които са необходими за хомогенност на мрежата, включително i) 
пътища, осигуряващи връзка към входни пунктове на главната българска пътна мрежа 
(за да се осигури правоприлагане на вход и на изход); и ii) пътища, необходими за 
осигуряване на непрекъснатост на участъците с пътна такса от мрежата (за избягване 
на „спиране/стартиране“ на пътната такса), с цел да се избегне объркване сред 
потребителите и улесняване на обозначението на платената пътна мрежа 

 Пътни участъци в добро състояние, включително новопостроените пътища и тези, 
които са били модернизирани наскоро  

 

3. Илюстрация на най-актуалните данни за трафика, използвани от Световна банка за целите на 
прогнозирането 

Моделът на Световна банка за прогнозиране на цените и приходите е разработен като са 
използвани най-актуалните данни за трафика по републиканската пътна мрежа, 
предоставени от АПИ. Основните и най-точни и изчерпателни данни са събрани през 2015 г. 
чрез ръчно броене. Допълнителни данни от 2017 г., макар и не изчерпателни, са събрани от 
автоматичните преброителни пунктове с камери и индукционни рамки, разположени в 
определени точки от мрежата.  

За да илюстрираме обема на трафика по републиканската пътна мрежа, ние нанесохме 
наличните данни в следните четири диаграми, диференцирани по категория превозни 
средства и клас пътища. 

 

 

 

 

 

 



 Информационна записка за заседанието на Консултативния комитет на 16 юли 2019 г. 

Камиони над 12 т, с повече от 4 оси (ремаркета) 

 

 Информационна записка за заседанието на Консултативния комитет на 16 юли 2019 г. 

Камиони над 12 т (с по-малко от 4 оси) 
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 Информационна записка за заседанието на Консултативния комитет на 16 юли 2019 г. 

Автобусни услуги 

 

 Информационна записка за заседанието на Консултативния комитет на 16 юли 2019 г. 

Лекотоварни ППС (над и под 12 т) 
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Ваканция ООД изпълни международен Ваканция ООД изпълни международен 
проект по линия на Транснационалното проект по линия на Транснационалното 
сътрудничество с работно посещение сътрудничество с работно посещение 
на Община Първомай в Мадридна Община Първомай в Мадрид
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В периода 23 – 27.04.2019 г. фирма  
„Ваканция” ООД успешно реали-
зира първото от пет на брой 

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

„Добри практики за осигуряване на за-
етост” – Договор за БФП  № 
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПР-
ЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоя-
телни позиции“ по ОБОСОБЕНА ПО-
ЗИЦИЯ №1 - „Организиране,  провеж-
дане и превод на 4 броя  работни посе-
щения в държава-членка на ЕС и 1 брой 
участие в партньорски форум в гр.

Мадрид, Испания“, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз.

Реализираното посещение бе осъ-
ществено по транснационален про-
ект с партньори, от българска страна 
в лицето на Община Първомай, а от 
испанска страна международната 
фондация „Действие срещу глада“. 
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Основната цел на проекта е подо-
бряване на транснационалното 
сътрудничество и установяване на 
партньорски отношения с партньор 
- фондация "Действие срещу глада", 
като организацията разполага с дъл-
гогодишен опит, добри практики и 
модели за повишаване на знанията, 
уменията и компетенциите на служи-
телите в общинска администрация 
Първомай, в сферата на социалното 
включване, равните възможности, 
недискриминацията и условията на 
труд.

В рамките на проведеното посе-
щение бяха посетени няколко от 
изпълняваните от фондация 
"Действие срещу глада" проекти, а в 
централното седалище на фондация-
та бяха осъществени презентации и 
бяха представени някои от парт-

ньорите (от Белгия, Полша и Финлан-
дия) по партньорския проект "Евро-
пейска мрежа от социални иновации 
за приобщаваща заетост и предприе-
мачество".

За реализацията на посещението 
„Ваканция“ ООД предостави цялостна 
логистична услуга, включваща осигу-
ряване на самолетни самолети, транс-
фери от и до летището в България и 
Испания, хотелско настаняване, 
изхранване на пълен пансион, и квали-
фициран превод по време на цялото 
посещение.

„Ваканция“ ООД изпълни дейност-
ите по реализирането на работни 
посещения в гр. Мадрид, Испания по 
обществена поръчка на Община Пър-
вомай „Организиране и провеждане на 
посещения  в страната и чужбина за 
изпълнение на дейностите по Проект 

„Добри практики за осигуряване на 
заетост” – Договор за БФП  № 
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПР-
ЧР 2014-2020г. обособена в 3 самостоя-
телни позиции“ по ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №1 - „Организиране,  про-
веждане и превод на 4 броя  работни 
посещения в държава-членка на ЕС и 1 
брой участие в партньорски форум в 
гр.Мадрид, Испания“, съфинансиран от 
Европейския социален фонд на Евро-
пейския съюз, качествено и в съкрате-
ни срокове, благодарение на огромния 
опит и наличието на качествен изпъл-
нителски състав, както и не на 
последно място, благодарение на 
отличното взаимодействие и помо-
щта, както на екипа на Община Пър-
вомай, така и с подкрепата на г-н 
Ангел Папазов – кмет на Община Пър-
вомай.
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Busworld ще си сътрудничи Busworld ще си сътрудничи 
с Messe Frankfurtс Messe Frankfurt

Споразумението ще укрепи 
позицията на Busworld в Ин-
дия, както и рейтинга на из-

ложението като цяло. Busworld 
India 2020, 9-то издание от пореди-
цата, ще бъде организирано в Бан-
галор. Мобилността и логистика-
та са изправени пред радикални 
промени в световен мащаб. Messe 
Frankfurt с Busworld ще разширят 
портфолиото и експертизата си в 
определени отрасли, съобразени с 
корпоративната му стратегия. С 
50 търговски изложения, конферен-
ции и други събития по целия свят, 
Messe Frankfurt демонстрира нови-
те технологии в автомобилния па-
зар, транспортния сектор и логис-
тиката, които са бъдещето на 
мобилността.

Стартирайки през 1971 г. от 
Кортрийк, Busworld се премества 
в Брюксел през 2019 г. като между-
временно организира изложения в 
Турция, Индия, Русия, Казахстан, 
Китай, Индонезия и Колумбия. С 
почти 50-годишен опит, днес то-
ва е най-старото, най-голямото и 
най-известното събитие за пред-
ставяне на автобуси. В Индия 
Busworld дебютира през 2005 г. и с 
постоянно темпо на растеж е 
най-признатото международно из-
ложение за градски и междуградски 
автобуси.

Г-н Vincent Dewaele, мениджър 
на международното бизнес разви-
тие, сподели: „С някои от водещи-
те световни изложения за мобил-
ност Messe Frankfurt демонстрира 
правилния модел да бъде предпочи-
тан партньор за нас в Индия. Ние 
виждаме много възможности за 
растеж на този сектор и сме си-
гурни, че с нашия глобален обхват 
и регионалния опит на Messe 
Frankfurt, това ще бъде идеална 
комбинация, която може да се пре-
върне в нова фаза на растеж за 
Busworld и неговите заинтересова-
ни страни в световен мащаб. "

Индия си е поставила амбици-
озната задача да електрифицира 
30% от автомобилния си парк до 
2030 г., по предложение на прави-
телствения мозъчен тръст NITI 
Aayog. Индийското правителство 
осъществява редица инициативи 
за преминаването към електри-
чески превозни средства. Изпита-
нията за оперативната осъщест-
вимост на електрическите авто-
буси, автомобили, двуколесни пре-
возни средства, рикши, таксита и 
товарни превозни средства вече 
са в ход.

Автобусите са водещ сегмент 
в това начинание. а първите те-
стове на електрически автобуси 
започнаха в Бангалор през 2014 г. 

Централното правителство в 

Индия работи с държавните 
транспортни власти за вкарване-
то в употреба на 5000 електри-
чески автобуса.

Г-н Marzin / Raj потвърди: „Биз-
несът трябва да се трансформира, 
за да посрещне новия пазарен импе-
ратив. Индийската икономика ве-
че е видяла движението на транс-
порта по обществения дневен ред 
и се фокусира върху тази ниша и 
бизнес интересите на нашите за-
интересовани страни, Busworld ще 
се окаже отлично допълнение към 
нашето портфолио за мобилност. 
С това Messe Frankfurt вече има из-
ложения, обхващащи автомобилни 
технологии, автокомпоненти, 
OEM производство и резервни час-
ти на един от най-големите авто-
мобилни пазари в света ."

Автобусите са един от воде-
щите сегменти, водени от тази 
промяна, с най-агресивните усилия 
от страна на заинтересованите 
страни по отношение на успешна-
та електрификация, тъй като пър-
вото изпитване на електрически 
автобуси започна в Бангалор през 
2014 г. Централното правител-
ство в Индия работи с държавни-
те транспортни отдели за разпо-
лагане на 5000 електрически авто-
буса.

 Растящите амбиции на стра-
ната се отразиха и на Busworld, 
който удвои броя на посетители-
те си в Индия, както и мащаба на 
изложението. На последното изда-
ние през 2018 г. дойдоха над 115 из-
ложители от 11 страни, както и 8 
000 посетители.

 Под шапката на Messe Frankfurt, 
Busworld India ще се проведе в Бан-
галор от 27 до 29 август 2020 г.

Busworld International предостави лиценз Busworld International предостави лиценз 
за организиране на Busworld India на за организиране на Busworld India на 

Messe Frankfurt Trade Fairs India Pvt LtdMesse Frankfurt Trade Fairs India Pvt Ltd
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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!



Discover new products, trends 
and ideas that will drive more 
sales for your business.

Register to Attend at
SEMASHOW.COM

TRADE  ONLY
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