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Какво ново в България

Над двадесет милиарда евро 
са необходими за модерни-
зиране на основната Тран-

севропейска транспортна мрежа 
(TEN-T) на територията на 
шестте държави в района на За-
падните Балкани. 

Това обяви министърът на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Росен 
Желязков на регионална кръгла 
маса в Подгорица, Черна гора. Той 
добави, че тези впечатляващи 
като размер инвестиции са непо-
силни за бюджетите на отделни-
те страни, затова вярваме, че 
Европейският съюз ще продължава 
да подкрепя изграждането на 
инфраструктура в Балканския 
регион.

Росен Желязков посочи, че през 
последните години са предприети 
много инициативи на европейско и 
междуправителствено ниво, кое-
то показва амбицията на Европей-

ската комисия и на държавите, за 
развитие на транспортния сек-
тор в Западните Балкани. Като 
пример той даде създаването на 
железопътния коридор за товарни 
превози „Алпи–Западни Балкани“, 
който свързва 5 държави – Австрия, 
Словения, Хърватска, Сърбия и 
България. В същото време, Европей-
ската комисия прие предложение-
то на България, връзките на стра-
ната към Сърбия и Северна Маке-
дония да бъдат включени към при-
оритетния коридор от основната 
Трансевропейска мрежа - „Ориент/
Източно–Средиземноморски“, каза 
още министър Желязков. По думи-
те му, принадлежността на тези 
участъци към коридора, ще бъде 
потвърдена в новия Механизъм за 
свързване на Европа след 2021 г.

Българският министър заяви, 
че развитието на ефективна 
транспортна мрежа в Европа и 
съседните региони, изисква не само 
огромни финансови ресурси, но и 

добра координация, единни стан-
дарти и процедури. „Затова е 
важно да бъдат изградени липсва-
щите участъци от общите кори-
дори на територията на Западни-
те Балкани, както и да бъдат 
модернизирани съществуващите 
трасета“, добави той.

Сред железопътните проекти, 
които ще подобрят свързаността 
в направлението Изток – Запад, в 
частта от София до страните от 
Западните Балкани, са модерниза-
цията на жп линиите от София до 
границите със Сърбия и Северна 
Македония, заяви министър Желяз-
ков. По отношение на развитието 
на пътната мрежа, българското 
правителство работи по изграж-
дането на магистрали и високоско-
ростни пътища, които са продъл-
жение на Трансевропейската 
транспортна мрежа към Западни-
те Балкани и се финансират от 
Европейския съюз и държавния 
бюджет, каза още той.

20,6 млрд. евро трябва да бъдат инвестирани

к к ж в б к

в основната в основната 
транспортна мрежа на транспортна мрежа на 
Западните Балкани до 2030 г.Западните Балкани до 2030 г.
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Какво ново в България

24-ият Международен 
автомобилен салон в 
София ще отвори 

врати през октомври и ще пред-
ложи на посетителите нова, 
уникално привлекателна среда 
за автомобилите и за концепци-
ите на бъдещата мобилност. 
Представянето на новите моде-
ли в Интер Експо Център ще 
прерасне във всеобхватно пре-
живяване за любителите на ав-
томобили и технологичните ма-
няци, за професионалните посе-
тители и за тези, които прос-
то обичат бързите и модерни 
коли. 

Нищо не може да се сравни с бля-
съка и мириса на новите автомоби-
ли в залите на изложбения център. 
Някъде между технологичните ино-
вации и оборудване, изяществото 
на детайлите в дизайна на купето 
или мощния конвенционален или 
пъргав електрически двигател, се 
ражда изключителния статут на 
автомобилното изложение в София 
като глобална комуникационна 
платформа на променящия се 
транспорт. Посетителите в 

Международният автомобилен салон София 2019: 

Интер Експо Център от 12-ти до 
20 октомври ще бъдат изненадани 
от широката комбинация от изло-
жители. 

„Международният автомобилен 
салон в София е между най-престиж-
ните изложения в региона. Важна 
цел за изложителите и организато-
ра е достоверно и мащабно разкри-
ване на иновационния потенциал на 
световната автомобилна индус-
трия днес. Светът се променя и ние 
се намираме в процес на технологи-
чен прелом“, каза Александър Мила-
нов – председател на Асоциацията 
на автомобилните производители и 
техните оторизирани представи-
тели в България (ААП), организатор 

на събитието. По думите му много 
различни двигателни концепции се 
борят за доверието на потребите-
лите днес и място в бъдещето. 
„Изложбените експонати докумен-
тират както разнообразните кон-
цепции на задвижване, така и задъл-
бочаването на дългосрочната тен-
денция за свързаност на автомоби-
ла и околната среда. Автомобилите 
днес са значително по-вълнуващи, 
комфортни и безопасни за околната 
среда. Тяхното усъвършенстване се 
ускорява, става все по-осезаемо. 
Посетителите ще могат да се 
запознаят с новите технологични 
решения и по време на пробни шофи-
рания, които дават чудесна възмож-

място за среща на водещите място за среща на водещите 
автомобилни маркиавтомобилни марки
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Какво ново в България

ност за изучаване на функциите, 
свързани с автономно движение на 
модерните автомобили. Бих желал 
да благодаря сърдечно на участни-
ците за ангажимента, инвестиции-
те, креативността и усърдието. 
На посетителите пожелавам много 
богати впечатления и завладяващи 
емоции”, допълни председателят на 
ААП Александър Миланов.

На Международния автомобилен 
салон София 2019 ще бъдат изложе-
ни ABARTH, ALFA ROMEO, AUDI, 
BMW, CITROEN, CUPRA, DACIA, 
FIAT, FORD, GREAT WALL, HAVAL, 
HONDA, HYUNDAI, JAGUAR, JEEP, 
KIA, LAND ROVER, LEXUS, 
МАHINDRA, MAZDA, MASERATI, 
MERCEDES -BENZ, MINI , 
MITSUBISHI, NISSAN, OPEL, 
PEUGEOT, RENAULT, ROLLS ROYCE, 
SSANG YONG, SEAT, SKODA, 
SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLVO, 
VOLKSWAGEN и др. Много от мар-
ките, които пропуснаха автосалона 
във Франкфурт, ще представят 
новите си модели на изложението в 
София тази година. Ще има и много 
нови участници, както и съвсем 
нови марки за българския пазар. 
Посетителите ще бъдат очарова-
ни, а изложителите ще получат 
шанс за достъп до повече потенци-
ални клиенти и ценни контакти, 
като допълнителен дивидент от 
присъствието им на изложението. 

Традиционно щандовете на 
BMW, Mercedes и Volkswagen са 
едни от най-посещаваните на вся-
ко автомобилно изложение. Ето 
какво подготвят трите марки за 
посетителите на „Автосалон 
София 2019“.

BMW ще участва с най-много 
експонати. Баварците ще предста-
вят последните попълнение в 
обширната си гама. В нея има коли 
от всички класове, в това число и 
такива с електрическо задвижване. 
Три ще са премиерите на герман-
ския производител на премиум 
автомобили. Две от тях са от върха 
на гамата – М8 кабриолет и много 
интересната четириврата версия 
на Серия 8 – Gran Coupe. При тях 
е наличен може би най-мощният 
сериен мотор на марката - 
4,4-литров V8 двигател, който в 
стандартния си вариант развива 
600 к.с., а във версията Competition 
мощността му е 625 к.с. Ускорение-
то от 0 до 100 км/ч отнема 3,1 
секунди, като с пакет M Driver’s 
Package максималната скорост сти-

га до 305 км/ч.
Съвсем нова за посетителите 

ще е и най-малката модификация – 
BMW Серия 1, което беше обявено 
за революционно в историята на 
марката, тъй като вече е с предно 
предаване. В "Интер Експо Център" 
ще бъде изложена модификаията 
120d xDrive. Под капака на автомоби-
ла е вграден 2,0-литров дизелов 
мотор с 4 цилиндъра, който развива 
190 к.с. мощност и 400 Нм въртящ 
момент. Благодарение на новата 
архитектура с предно задвижване, 
най-малкият баварец предлага зна-
чително повече място при почти 
идентични размери. Увеличението 
засяга най-вече пространството за 
пътниците на задните седалки, как-
то и обема на багажника. 

Компания ще им прави и Серия 3 
с нов двигател във версията M340i 
xDrive. Това е най-бързата „тройка“ 
в момента и ще остане такава до 
излизането на М3. Тя е оборудвана с 
агрегат, развиващ 374 к.с. за Европа, 
който е получил турбокомпресор 

twin-scroll и стоманен изпускателен 
колектор. Само 25% от детайлите 
са идентични с тези на старото 
поколение. Трансмисията е 8-степе-
нен автомат Sport Steptronic със 
съкратено предавателно съотноше-
ние и функция за launch control.

Представител на автомобилите 
с нулеви вредни емисии е BMW i3s. 
Благодарение на по-голямата си 
батерия, хечбекът изминава около 
280 км с едно зареждане. Ускорение-
то от 0 до 100 км/ч отнема 7 секун-
ди. Освен че не отделя вредни еми-
сии, интериорът му е направен от 
естествени или рециклирани мате-
риали като чиста вълна и евкалип-
тово дърво, добито по сертифици-
ран начин.

Няма да се мине и без много попу-
лярните в последните години кросо-
увъри. На изложението ще бъдат 
показани BMW X5 (версия xDrive 
M50d) и BMW Х7 (версия xDrive M50i). 
При последния моторът е 4,4-литров 
V8, който развива 530 к.с. и 750 Нм 
въртящ момент. Двигателят е 
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получил нови бутала, цилиндрова 
глава, картер, колянов вал и турбо-
компресори с увеличен размер. Уско-
рението на огромната машина от 0 
до 100 км/ч отнема само 4,7 секунди.

Естестествено, участие в изло-
жението ще отбележи и марката 
MINI, която тази година чества 
юбилей – 60 години. На щанда ще 
има два впечатляващи експоната – 
MINI Clubman във версията John 
Cooper Works и MINI Countryman. 
Първият от тях е най-мощният 
модел на британската фирма, като 
се задвижва от 2,0-литров бензинов 
агрегат с 306 к.с. Той работи в ком-
бинация с 8-степенна автоматична 
скоростна кутия Steptronic и фирме-
ната система за задвижване на 
четирите колела All Four. Ускоре-
нието от 0 до 100 км/ч отнема едва 
4,9 секунди.

За Mercedes настоящата година 
е изпълнена с премиери и не е учудва-
що, че броят на новите модели на 
софийското изложение е наистина 
внушителен. Една от новостите на 
щанда е А-класа седан. Автомоби-
лът използва познатата вече тех-
ника на актуалното издание на 
А-класата, но е с ново изпълнение на 
каросерията, предлагано за пръв 
път от Mercedes. Моделът има 
рекордно нисък аеродинамичен кое-
фициент от едва 0,22. 

На същата технологична плат-

форма е изградено и новото издание 
на CLA, като моделът е доста бли-
зък по концепция до А-класата 
седан, но е замислен повече като 
купе с четири врати и по-динами-
чен характер. Подобно на останали-
те модели, създадени на същата 
платформа, автомобилът разполага 
с иновативната мултимедийна сис-
тема MBUX. 

Важно от пазарна гледна точка е 

представянето на обновения SUV 
модел GLC, който предлага на кли-
ентите си избор между стандарт-
на каросерия и купе с четири врати, 
а на автосалона ще е наличен и в 
особено атрактивната динамична 
модификация GLC 43 AMG Coupe. 
Въпросната версия се задвижва от 
битурбо бензинов V6 двигател с 
максимална мощност 390 конски 
сили (23 к.с. повече отпреди) и пиков 
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въртящ момент от 520 Нм. Време-
то за спринта от място до сто 
километра в час е само 4,9 секунди. 

С ново поколение е и най-прода-
ваният модел на марката у нас – 
GLE, а по-големият му събрат GLS 
идва у нас съвсем скоро след светов-
ното си представяне. И двата моде-
ла са изцяло нови както като тех-
ника, така и като дизайн, и са 
изключително близо до върха в свои-
те класове в области като ком-
форт, безопасност и асистиращи 
системи. Освен с изключително 
равнище на удобство при пътуване, 
големият GLS може да се похвали и с 
изобилие от простор за до седем 
души. Клиентите имат избор меж-
ду 3-местно стандартно изпълне-
ние на втория ред или пък две свръх-
комфортни индивидуални седалки. 
Окачването Е-ACTIVE BODY 
COTROL със светкавична бързина се 
напасва към всяка ситуация на пътя, 
създавайки оптимално съчетание 
от комфорт и стабилност. Изобщо 
GLS има всички основания да бъде 
наречен “S-класата сред SUV моде-
лите на Mercedes”. 

Може би най-атрактивно от 
гледна точка на публиката е пред-
ставянето на спортното подразде-
ление Mercedes-AMG, което може 
да се похвали с цели три експоната, 
които са сред най-впечатляващите 
продукти в цялото моделно порт-
фолио на компанията. Най-внуши-
телният измежду тях е G 63, който 
играе ролята на топмодел в семей-
ството на митичния всъдеход и със 
своите 585 конски сили и неповто-
рим звук на практика няма нито 
един пряк конкурент на пазара. 
Огромната мощ се извлича от чети-
рилитров V8 със система за прину-
дително пълнене с два турбоком-
пресора. Колелата на мастодонта 
са с диаметър 22 цола. Естествено, 
не по-малко привлекателни за публи-
ката са атрактивното купе с чети-
ри врати GT 63 S 4M, както и класи-
ческият суперспортен модел GT 
Coupe R. Четиривратият GT 63 S 
4M има под предния си капак фамо-
зен 8-цилиндров двигател с би-тур-
бо пълнене, развиващ 639 конски 
сили и 900 нютонметра. С тези си 
показатели моделът може да пости-
га максимална скорост 315 киломе-
тра в час и да се катапултира от 
място до 100 за невероятните 3,2 
секунди. 

Volkswagen Passat ще е основни-
ят акцент на щанда на VAG група-

та, главно заради голямата техно-
логична модернизация при модела. 
Актуализацията променя коренно 
най-успешния автомобил от среден 
клас в световен мащаб, от който 
вече са продадени над 30 милиона. 
Благодарение на следващото поколе-
ние инфотейнмънт системи (MIB3), 
при желание новият модел може да 
бъде постоянно онлайн и да предос-
тави изцяло нови функции и услуги 
на водача и неговите спътници. 
Новите асистиращи системи, като 
Travel Assist например, повишават 
равнището на безопасността и 
комфорта и превръщат новия модел 
в първия Passat, способен да се движи 
със скорост до 210 км/ч в частично 
асистиран режим на шофиране. За 
пореден път бестселърът ще бъде 
представен на пазара във версии 
седан и комби. 

Един от ключовите варианти в 
гамата на модела несъмнено е Passat 
GTE. Това е първият представител 
на новото поколение plug-in хибрид-
ни модели на VW със значително 
по-голям автономен пробег на елек-
тричество. Ключовото нововъведе-
ние при него е акумулаторната 
батерия с повишен енергиен капаци-
тет 13 кВтч, коeто е скок от 31% и 
увеличава автономния пробег на 
електричество в условията на 
новия цикъл WLTP до 55 километра 
при комби версията Variant и до 56 
километра при седана. Тези стой-
ности са с 20 километра по-големи, 
отколкото при предходния модел. 
Дори в големи градове като Берлин 
или Париж, повишеният капаци-
тет на акумулаторната батерия е 
достатъчен, за да покрие ежеднев-

ния пробег на изцяло електрическа 
тяга и следователно с нулеви локал-
ни емисии. Благодарение на новите 
настройки на хибридния режим на 
движение, сега, дори при изминаване 
на по-продължителни разстояния, е 
много по-лесно да се съхрани доста-
тъчно електроенергия за движение 
без емисии в градската зона в заклю-
чителния етап на пътуването. Спе-
циалистите на Volkswagen са акцен-
тирали и прецизирали допълнител-
но дизайна на Passat. Предната и 
задната броня, радиаторната 
решетка и логото на Passat (вече 
разположено централно отзад), се 
отличават с ново оформление. 

Не е изненадващо, че организа-
торите и самите изложители на 
щандовете си се ориентират към 
предлагане на специални изживява-
ния за посетителите. Повече от 
150 автомобила са подготвени за 
тест драйв. Феновете ще имат 
възможност да усетят част от 
атмосферата и адреналина на Фор-
мула 1 с управление на дистанцион-
но задвижвани автомобили, базира-
ни на истински модели, по специал-
на състезателна мини писта. Меж-
ду 11 автомобила ще избира щаст-
ливецът, който ще спечели голяма-
та награда на изложението тази 
година. „По този начин искаме да 
позиционираме Автомобилният 
салон в София като изложение на 
бъдещето. Смятаме, че ще можем 
да привлечем още по-широка ауди-
тория, като покажем всички аспе-
кти на мобилността“, подчерта-
ват организаторите.
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Какво ще бъде показано на BUSWORLD EUROPE

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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ЕЛЕКТРОННАТА МОБИЛНОСТ 
КАТО ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА 
ПРЕДЛАГА ПРАКТИЧЕСКИ 
РЕШЕНИЯ ЗА ГРАДОВЕТЕ:

• Daimler Buses ще демонстрират 
цялостни решения за обществен 
транспорт в Busworld Europe от 18 
до 23 октомври 2019 г.

• Устойчиви решения за местния 
обществен транспорт като принос 
за обитаемите  градове

• Daimler Buses ще демонстрират 
холистични решения за обществен 
транспорт в Busworld Europe

• Към момента поръчките за 
eCitaro вече са достигнали трици-
френи цифри; цялостната система за 
електронна мобилност от Daimler 
Busses може да бъде изпитана

• Oberworder, ръководител на 
Daimler автобуси: „С нашите марки 
Mercedes-Benz, Setra и Omniplus, ние ще 
представим устойчиви и иновативни реше-
ния за автобусната индустрия на бъдеще-
то на изложението. Нашата основна цел е 
да направим автобусите още повече привле-
кателен като устойчиво транспортно 
средство - и по този начин да допринесем 
за град на бъдещето, в който си струва да 
живеем. Подкрепяме компаниите за 
обществен транспорт при преминаването 
към технологии с ниски емисии и на мест-
но ниво без емисии, като предоставяме пла-
ниране на сигурност и съвети. "

Присъствието на Daimler Buses в 
Брюксел от 18 до 23 октомври 2019 г. на 
най-голямото световно специализира-
но изложение за автобуси „Busworld 
Европа“ ще представи всичко за холис-

тичните  решения за мобилността на 
автобусите на утрешния ден.

„С нашите марки Mercedes-Benz, Setra и 
Omniplus ще представим устойчиви и ино-
вативни решения за автобусната индус-
трия на бъдещето на изложението. Нашето 
представяне там ще покаже, че предлагаме 
на нашите клиенти автобуси и решения за 
мобилност, подходящи за всякакви цели . В 
частност в сектора на електронната 
мобилност градските власти и транспорт-
ните фирми очакват индивидуални решения 
за местния обществен транспорт. С наша-
та цялостна система, състояща се от про-
дуктова и всеобхватна поддръжка, ние сме 
много добре позиционирани тук. Портфоли-
ото на нашите продуктови марки се допъл-
ва от интелигентни и мрежови оферти за 
услуги, като Omniplus On или консултант-
ска услуга за електрическа мобилност, съо-
бразена с нуждите на нашите клиенти."

ПРАКТИЧЕСКА ЦЯЛОСТНА 
СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННА 

МОБИЛНОСТ ОТ DAIMLER BUSSES

Акцентът на представянето на 
изложението ще бъде цялостната сис-
тема за електронна мобилност от 
Daimler Buses. Напълно електрически-
ят Mercedes-Benz eCitaro, който се 
произвежда серийно в завода в Ман-
хайм и е достъпен за поръчка от клиен-
ти, предлага на общинските власти и 
транспортните фирми възможност 
да адаптират своите автопаркжве 
към шофиране с нулеви емисии. По този 
начин този градски автобус, захранван 
с батерии, означава екологичен 
обществен транспорт и допринася за 
по-добро качество на въздуха и за 
подобряване на условията на живот в 
градовете.

ЕЛЕКТРОННАТА МОБИЛНОСТ

Представяне на Daimler Buses Представяне на Daimler Buses 
на Busworld Europe 2019на Busworld Europe 2019
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Автобусите eCitaro вече са в редовна 
експлоатация в градове като Берлин, 
Хамбург, Осло / Норвегия и Истад / 
Швеция; доставките вече са направени 
до Люксембург, Норвегия, Швеция и 
Швейцария. През тази година, а също и 
последователно през следващите годи-
ни, ще се извършат трицифрени дос-
тавки за цяла Европа - търсенето зави-
си от местните характеристики на 
транспортните компании.

ПО-НАТАТЪШНОТО 
ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ НА 

ECITARO ВЕЧЕ Е НА ФОКУС

ECitaro непрекъснато се развива по 
отношение на практическата си рабо-
та при редовно обслужване - бъдещите 
технологични разработки ще дадат 
сигурност на клиентите по отноше-
ние на тяхното планиране на автопар-
ка. В зависимост от предназначението 
си, eCitaro може да бъде поръчан и с два-
надесет батерии. Това води до обхват 
около 170 километра при типични усло-
вия за градски автобус, без да се зареж-
да отново по маршрута. От 2020 г. ще 
се предлага и допълнителен моделен 
вариант на eCitaro: съчленен автобус 
(eCitaro G) със 145 пътнически седалки.

От 2021 г. eCitaro ще стартира със 
следващото поколение батерии, а през 
втората половина на 2020 г. с твърдо 
състояние (литиево-полимерни бате-
рии). От 2022 г. там ще бъде акумула-
торната шина с Range Extender (горив-
на клетка, базирана на водород, която 
доставя батерия с високо напрежение с 
електричество). Бъдещите технологии 
за акумулаторни батерии ще доведат 
до увеличаване на експлоатационното 
покритие при редовни експлоатации - с 
горивната клетка като разширител 
на обхвата почти всички линии могат 
да бъдат обслужвани.

ECitaro е съвместим с всички общи 
технологии за зареждане: Освен зареж-
дане с мощност от 150 кВт с помощта 
на кабел, бързото зареждане с мощ-

ност около 300 кВт с помощта на мон-
тиран на покрива пантограф ще бъде 
налично и до края на 2019 г. В процес на 
подготовка е и бързото зареждане с 
помощта на фиксирано положение за 
зареждане на контактни рамена във 
връзка с релси за зареждане, монтирани 
на покрива на шината (т. Нар. Принцип 
на „обърнат пантограф“).

ЦЯЛОСТЕН СИСТЕМЕН ПОДХОД С 
E-MOBILITY-CONSULTING

Тъй като електрификацията на 
автобусните паркове изисква големи 
промени в транспортния бизнес, 
Daimler Buses придружава своите кли-
енти в разбирането им за цялостна 
система за електронна мобилност с 
комплексен консултантски подход. 
Екипът на e-Mobility-Consulting на 
Daimler Buses взема предвид, наред с 
други неща, дължината на линията, 
обема на пътниците, енергийните 
изисквания, изчисленията на обхвата и 
управлението на таксите при опреде-
ляне на възможната експлоатация в 
конкретен случай. Резултатът е реше-
ние за електронна мобилност, съобра-
зено с нуждите на клиента. Клиентите 
също са придружени, когато става дума 
за обслужване: консултации по семина-
ри за системи за електронна мобил-
ност и курсове за обучение за работа 
по системи с високо напрежение, моди-

фицирани сервизни мрежи поради елек-
тронната мобилност или екотрени-
ровките за водачите са градивните 
елементи на Omniplus eMobility услуга 
концепция.

Цялата система за електронна 
мобилност от Daimler Buses е компо-
нент на Стратегията за устойчивост 
на Daimler 2039 и, наред с други неща, 
показва пътя, който Daimler Buses вър-
ви към постигане на устойчива и без 
емисии мобилност.

ЦЯЛОСТНА ПРОГРАМА ЗА 
ВСИЧКИ НУЖДИ НА КЛИЕНТИТЕ 

И ИЗИСКВАНИЯТА ЗА 
МОБИЛНОСТ НА АВТОБУСА

Представянето на автобусите на 
Daimler на Busworld Europe предлага 
цялостна програма, състояща се от 
осем автобуса Mercedes-Benz и Setra. 
Отделно от това, посетителите 
могат да научат повече за услугата 
Omniplus On и Daimler Buses eMobility 
Consulting. В Дизайн центъра клиенти-
те получават съвети относно конфи-
гурацията на превозните средства.

В допълнение към цялостната систе-
ма за електронна мобилност, Mercedes-
Benz представя многофункционалния 
Intouro и икономичният, безопасен и 
удобен висококачествен Tourismo 15 
RHD. 

Специален акцент е световната пре-
миера на новия Sprinter Travel 75. 

Увеличеният капацитет на пътни-
ците от 21 + 1 места благодарение на 
новата си ос с високо натоварване му 
позволява да поставя нови стандарти 
при пътуване.

Изложбените превозни средства на 
марката Setra показват индивидуални 
решения за туристически транспорт, 
които са удобни, безопасни и високо 
икономични. Обхватът се простира от 
ефективния бизнес междуградски 
автобус Setra MultiClass S 415 LE до дву-
етажния Setra ComfortClass S 515 HD и 
супер двуетажния Setra TopClass S 516 
HDH, както и двуетажния автобус  
Setra TopClass S 531 DT.

Какво ще бъде показано на BUSWORLD EUROPE
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Van Hool с 3 премиери на 

V AN HOOL, независими-
ят производител на 
градски и междуградски 

автобуси и превозни средства, 
ще участва на BUSWORLD 
EUROPE, представяйки на 
своя щанд три световни пре-
миери пред широка публика. 
Освен това Van Hool ще пока-
же редица технологични ино-
вации, които са намерили мяс-
то в превозните средства. 

EX11
Точно преди четири години 

Van Hool пусна EX-гамата, модер-
на, ефективна, иновативна и 
удобна алтернатива при непре-

BUSWORLD EUROPE 2019
•  Van Hool ще представи 3 световни •  Van Hool ще представи 3 световни 
премиери на  BUSWORLD EUROPE премиери на  BUSWORLD EUROPE 

•  Белгийската компания ще покаже •  Белгийската компания ще покаже 
ЕХ11 и две нови модификации ЕХ11 и две нови модификации 
на Exqui.City и СХ45Ена Exqui.City и СХ45Е

къснато нарастващата конку-
ренция на световния автобусен 
пазар. 

На BUSWORLD EUROPE Van 
Hool ще представи EX11, четвър-
тия модел в гамата EX, добавяйки 
го към EX15, EX16 и EX17. С него 

Van Hool отговаря на нараства-
щото търсене на пазара, за да 
предложи добре оборудвано и 
удобно превозно средство от 
11-метровия клас. Включвайки 
вариантите L и H, с ниска или 
стандартна височина за качване, 

Какво ще бъде показано на BUSWORLD EUROPE
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пълната гама EX има над 10 вер-
сии. Всички те се предлагат с 
мощни, икономични двигатели на 
DAF от най-новото поколение 
NG, съчетани с богата гама от 
ръчни, автоматизирани и авто-
матични скоростни кутии.

EXQUI.CITY ГОРИВНА КЛЕТКА 
ЗА PAU (FRA)

През 2017 г. френският град 
Пау направи поръчка с Van Hool за 
8 FC-a Exqui.City18 FC: едноколес-
ни трамвайни автобуси с водо-
род. Това задвижване превръща 
водорода и кислорода в електри-
ческа енергия чрез обратна елек-
тролиза. От една страна, елек-
тричеството се използва за 
захранване на автомобила, а от 
друга, неизползваната енергия се 
съхранява в литиеви батерии за 
допълнително захранване, къде-
то и когато е необходимо, напри-
мер при отдръпване от спирка. 
Единствената емисия от това 
превозно средство с нулеви еми-
сии е водната пара.
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На Busworld Europe Van 
Hool ще представи EX11, 
четвъртият модел в гама-

та EX след EX15, EX16 и EX17. 
Точно преди четири години 

Van Hool пусна EX-гамата, модер-
на, ефективна, иновативна и удоб-
на алтернатива на непрекъснато 
нарастващата конкуренция на 
световния пазар на автобуси. 

Van Hool представя 8 превозни 
средства на щанда си и разполага с 
10 автобуса  на разположение за 
тестови задвижвания.

С новия EX11 Van Hool отгова-
ря на нарастващото търсене на 

пазара, за да предложи добре обо-
рудвано и удобно превозно сред-
ство от 11-метров клас. Включи-
телно вариантите L и H, с ниска 
или стандартна височина , пълна-
та гама EX се състои от не по-мал-
ко от 10 версии. Всички те се 
предлагат с мощни, икономични 
двигатели DAF от най-новото по-
коление „NG“, съчетани с богата 
гама от ръчни, автоматизирани и 
автоматични скоростни кутии.

Новият Van Hool EX11 се пред-
лага в две версии, височина 3.545 м 
като EX11L и EX11H с 3.805 м висо-
чина. Както всички туристически 
автобуси  на Van Hool EX, и този е 

Световна автомобилна 
премиера на

VAN HOOL: VAN HOOL: 
THE EX1THE EX1

изграден в най-модерната фабри-
ка на Van Hool в Скопие, Македо-
ния. EX11L е оборудван с двигател 
Euro 6 с мощност Paccar / DAF MX-
11 270kW (367 к.с.) с 1900 Nm или 
MX-11 300kW (408hp / 2100Nm) и с 
ръчна скоростна кутия GO210 
(230), ZF TraXon или ZF Еколайф. 

EX11H може да бъде оборудван 
и с MX-11 330kW (449hp / 2300 Nm) 
и същия избор в скоростните ку-
тии.

Van Hool ще използва това съ-
битие, за да въведе технологични 
иновации в някои от своите моде-
ли. Новостите ще бъдат пред-
ставени за първи път на Busworld 
Europe 2019. Тестовите превозни 
средства извън изложението са 
например новата EX11 L S с ско-
ростна кутия TraXon, EX16 с ско-
ростна кутия TraXon или EcoLife 
и скоростната кутия Astronef и 
Astromega с Allison.
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ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ЕКСПЕРТИЗИ 

EX е проектиран и разработен 
в централата на Van Hool в 
Koningshooikt (Белгия). Дизайнер-
ският екип анализира нуждите на 
транспортния сектор, изслуша 
клиентите си и въз основа на 
това проектира тази напълно 
нова транспортна концепция. 
Всичко това се съчетава, естест-
вено, с изпитаните техники и 
технологии на Van Hool, което е 
резултат от дългогодишни из-
следвания и опит.

МАКЕДОНИЯ 
EX се произвежда в най-модер-

ното производствено съоръжение 
в Скопие (Македония), където по-
вече от 1300 технически квалифи-
цирани, обучени и силно мотиви-
рани местни работници са дока-
зали способността си в изгражда-
нето на автомобили за взиска-
телния американски пазар. Прин-
ципът на „Lean Manufacturing“, 
прилаган в съоръжението, означа-
ва ефективен и икономически от-
говорен начин на производство.

Актуализираните и иноватив-
ни елементи като високо функ-

ционалното табло и седалките 
създават по-голям комфорт и ер-
гономия както за пътниците, 
така и за шофьорите. Новите 
пътнически седалки, модулното 
образуване на седалки и бордова-
та тоалетна осигуряват макси-
мална гъвкавост. Много ниският 
под осигурява ефективен поток 
на пътници във и извън автобуса и 
е оптимален за достъп от хора с 

ограничена подвижност и за инва-
лидни колички. Вратите към зона-
та за багаж се отварят под ком-
пактен ъгъл и той може да побере 
ненадминато голямо количество 
багаж. Точно както модерният ин-
териор зачита нуждите на път-
ниците, така и двигателят Euro 
6, вече интегриран в автобусите 
от нашата TX гама, се съобразява 
с околната среда.
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Busworld EuropeBusworld Europe

Новият eCitaro с впечатляващ Новият eCitaro с впечатляващ 
и безпрецедентен стандарт на и безпрецедентен стандарт на 

Новият eCitaro предлага впе-
чатляващ и безпрецеден-
тен стандарт за енергийна 

ефективност, благодарение на 
своята иновативна система за 
термично управление, която из-
ползва иновативни компоненти, 
налични за първи път с пускането 
на eCitaro. Изпълнението му поз-
волява eCitaro да покрие голяма 
част от изискванията на транс-
портните оператори още от са-
мото начало.

В допълнение, той е готов за 
технологията на батерията в близ-
ко бъдеще - възможностите за из-
пълнение ще се увеличат бързо. В съ-
щото време, поради големите уси-
лия за развитие и обширни тестове, 
той стига до стартовата линия, 
която вече е напълно узряла. В допъл-
нение, интелигентната модулна 
концепция за батерията и техноло-
гията за зареждане е непреодолима. 
Дизайнът му свързва основната 
форма на Citaro с елементи на 
Mercedes-Benz Future Bus в отчет-
лив външен вид. Освен това е нещо 
повече от градски автобус: eCitaro е 

стартовият сигнал по пътя към 
електрическо бъдеще.

ECITARO ИМА 
ЕКСКЛУЗИВЕН ЕКСТЕРИОР

Новият eCitaro  е истински 
Citaro - но много специален. Това е 
така, защото изключителните ха-
рактеристики на новия Mercedes-
Benz eCitaro съответстват на него-
вия също толкова изключителен ди-
зайн. Той се базира на познатия вън-
шен вид на Citaro, но заема елементи 
от дизайнерската идиома на рево-
люционното концептуално превоз-
но средство Mercedes-Benz Future 

Bus и транспортира безпогрешния 
дизайн на Citaro в бъдещето.

Бронята с интегрирана скоба с 
табела на номера и триизмерно из-
дълбаният отличителен знак A0-ко-
лони на модела рамкират лицето на 
eCitaro. Те са боядисани в цвят на 
превозното средство. Друга особе-
ност на градския автобус е извито-
то му предно стъкло. Визуално опъ-
нат от лъскавия черен преден панел, 
той елегантно се мести до покрива 
и интегрира дисплея на местоназна-
чението. Визуално предното стъкло 
плавно преминава към покрива с 
тъмни ленти отляво и отдясно. По 
средата покривът има „остров“ в 
цвят на превозното средство, кой-
то почти сякаш плава, подобно на 
един от дизайнерските елементи на 
Future Bus. Това  е не само визуален 
елемент, но и формира края на по-
кривната мембрана.

Автобуси&микробуси бр. 8 (150), септември, 2019 септември, 2019
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ИНТЕРИОР: НОВ ТАВАН С 
ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНО 

ОСВЕТЛЕНИЕ
Купето eCitaro  се вписва в обща 

актуализация на интериора на цяло-
то семейство модели Citaro. Отли-
чителна черта в интериора е по-
критият дизайн на тавана над цен-
тралната пътека и широките капа-
ци на покрива. Те крият нова систе-
ма за циркулация на въздух с 
текстилни канали на мястото на 
сегашните пластмасови въздухово-
ди. Те са още по-лесни и по-прости за 
инсталиране.

Особено забележими са техноло-
гичните модули като съединители 
между отделните елементи на по-
крития таван. Те комбинират инте-
риорните светлини и високоговори-
телите в един елемент. С тази 
стъпка вътрешните светлини се 
превключват на LED като стан-
дарт. Осветлението е гениално: 
Светлината на LED лампите се пре-
чупва по начин, който технологич-
ните модули да изглеждат на наблю-
дателя като един хомогенен светли-
нен панел.

В допълнение към затворения 
външен вид и новите интериорни 
светлини, предимството на новия 
таван е значително намаления брой 
отделни части. Заедно с новата сис-
тема за циркулация на въздуха, това 
намалява и без това ниския вътре-
шен шум в купето, което означава 
повече комфорт. Новост е и черна-
та тапицерия на первазите и стъл-
бовете на прозорците.

НОВА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 
МОДУЛНА БАТЕРИЯ

Задвижването на новия eCitaro се 
базира на доказаната и оптимизира-
на електрическа портална ос ZF AVE 
130 с електродвигатели на главини-
те на колелата. Пиковата мощност 
на моторите е 2 x 125 kW, докато 
въртящият момент е 2 x 485 Nm. 
Характерна особеност на такива 
двигатели е, че това е напълно дос-
тъпно още от самото начало, което 
осигурява подходящи динамични ха-
рактеристики дори при пълен авто-
бус.

Литиево-йонните батерии дос-
тавят захранването. Ново: общата 
им мощност е до 292 кВтч. 

Основна информация: батерии-
те вече са разделени до дванадесет 
модула, вместо първоначалните де-
сет, всеки захранващ около 25 кВтч. 
Основното оборудване включва  два 
модула на акумулатора на покрива 
на автобуса плюс четири монтира-

ни отзад. В зависимост от изисква-
нията на клиента, до шест допълни-
телни модула на батерията са мон-
тирани на покрива на eCitaro.

Всеки модул на батерията е със-
тавен от 15 клетъчни части, както 
и контролно устройство за монито-
ринг и като средство за балансиране 
на зареждането на батерийните 
клетки. Всеки отделен клетъчен мо-
дул съдържа дванадесет клетки от 
батерии. Mercedes-Benz използва лес-
но управляеми призматични клетки 
с капацитет 37 Ah всяка. С минимум 
шест и до максимум десет възмож-
ни модула на батерията, транс-
портните оператори могат да 
адаптират стратегията си за из-
ползване и зареждане много точно 
според индивидуалните нужди. Избо-
рът на най-голям брой увеличава 
максимално обхвата на автобусите, 
докато по-малък брой намалява те-
глото, както и разходите за закупу-
ване и позволява повече място за 
пътниците .

С пълния комплект от дванаде-

сет батерии, eCitaro като модел с 
две врати със стандартно оборудва-
не тежи около 14,1 тона. С допусти-
мо бруто тегло на превозното сред-
ство от 19,5 тона това съответ-
ства на места за около 75 пътници - 
много практично по време на час 
пик.

Гъвкава технология за зарежда-
не: зареждане в депото като стан-
дарт, опция пантограф.

Технологията за зареждане на 
eCitaro също му позволява да се прис-
пособява към индивидуалните жела-
ния и изисквания на транспортните 
оператори. За стартиране на серий-
ното производство е предвидено за-
реждане с приставки. За тази цел 
градският автобус разполага с гнез-
до за Combo-2 щекер над арката на 
предното колело от дясната страна 
на автомобила в посока на движение, 
съгласно разпоредбите на Германска-
та асоциация на операторите на об-
ществен транспорт (VDV ). Това га-
рантира най-простият, бърз и в съ-
щото време по-евтин вариант на 
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захранване.
В бъдеще ще има и възможност 

за зареждане на eCitaro чрез пан-
тограф. Тази опция ще бъде посте-
пенно въведена, след като серийно-
то производство започне. Ще има 
два възможни варианта: във фаза 1, 
интегрален пантограф на покрива; 
във фаза 2 зареждащи релси на по-
крива, които ще позволят зарежда-
не чрез стационарен пантограф на 
зарядна станция. И в двата случая 
мястото за инсталиране ще бъде из-
равнено с предния мост.

Тази интелигентна модулна кон-
цепция за батерия и технология за 
зареждане означава, че Mercedes-
Benz е в състояние да предложи на 
транспортните оператори възмож-
ността да конфигурират eCitaro 
точно според индивидуалните из-
исквания на компанията или дори на 
отделни маршрути.

В допълнение, eCitaro е в състоя-
ние да генерира електрическа енер-
гия чрез процес на възстановяване 
на енергия. В този случай двата 
електродвигателя на главините на 
колелата на задвижващата ос 
действат като алтернатори по 
време на спиране, превръщайки ки-
нетичната енергия на автомобила в 
електрическа.

Термично управление: нови под-
ходи за отопление и климатичен 
контрол

Самият капацитет на батерия-
та обаче дава малка индикация за 
действителната работоспособ-
ност и най-вече обхвата на изцяло 
електрическата градска шина - ис-
тинската мярка е тази на консума-
цията на енергия. В случай на град-
ски автобус, това се влияе значи-
телно от климатичните условия и 
съответно от необходимостта от 
охлаждане и най-вече от отопление 
на интериора.

При външна температура от 
минус десет градуса по Целзий, кон-
сумацията на енергия на градския 
автобус се удвоява в сравнение с пъ-
туванията, при които не се изисква 
отопление.Инженерите са постави-
ли значителна част от въпроса за 
термичното управление. Това е една 
от изключителните характерис-
тики на eCitaro и е прецизирана и 
усъвършенствана във всеки детайл: 
В сравнение с настоящия Citaro с 
двигател с горене, енергийната нуж-
да за отопление, вентилация и кли-
матичен контрол е спаднала с около 
40 процента. Тази изключителна 
енергийна ефективност осигурява 
основата на практическия обхват 
на eCitaro дори при неблагоприятни 

условия. Това се постига с използва-
нето на иновативни компоненти.

КЛИМАТИЧЕН КОМФОРТ, 
СЪОБРАЗЕН С НУЖДИТЕ 

НА ПЪТНИЦИТЕ
Друго предимство: интери-

орът може да се кондиционира до и 
дори над желаната температура, 
докато батериите все още се зареж-
дат в депото.

Системите за отопление и кон-
трол на климата са конфигурирани в 
съответствие с изискванията на 
Асоциацията на германските транс-
портни оператори (Verband 
Deutscher Verkehrsbetriebe (VDV)). Ако 
температурата навън е екстремна, 
нивата на комфорт в двата края на 
скалата се намаляват донякъде в 
полза на консумацията на енергия и 
по този начин варират. Вместо въ-
трешната температура да се зада-
ва на постоянно ниво през цялата 
година, тя се регулира в зависимост 
от ситуацията, за да се гарантира 
комфорта на пътниците. Тъй като 
пътниците обикновено прекарват 
само кратко време в превозното 
средство и обикновено са облечени в 
съответствие с годишното време, 
вътрешната температура е на-
строена по-висока в горещите лет-
ни дни и по-ниска в студените зимни 
дни, без в нито един момент да ком-
прометира чувството на комфорт 
на пътниците. ,

Що се отнася до работното мяс-
то на водача, Mercedes-Benz следва 
малко по-различна стратегия: тъй 
като водачът прекарва цялото си 

работно време в градския автобус, 
изискванията тук са по-големи. Безо-
пасността на водача също трябва да 
се осигурява по всяко време. Ето за-
що системата за климатичен кон-
трол на работното място на водача 
се управлява отделно, с целева тем-
пература 24 градуса, дори при екс-
тремни външни температури.

Висока ефективност: практи-
чески обхват и при трудни условия

Цифрите на работния обхват на 
градските автобуси с електрическо 
захранване често са трудни за срав-
няване и се препоръчва предпазли-
вост, тъй като референтните 
стойности могат да липсват и ци-
фрите често се изчисляват при иде-
ални условия. Нещата са различни 
при eCitaro: В интерес на надеждни 
данни, Mercedes-Benz предпочита да 
разгледа „най-лошия сценарий“ и сле-
дователно поема посоката си от 
предизвикателния стандартизиран 
цикъл за шофиране в града, известен 
като SORT2. За да направи нещата 
още по-сложни, Mercedes-Benz също 
добавя енергийните изисквания на 
спомагателните потребители в 
уравнението. Според SORT2, Citaro с 
пълен комплект батерии постига 
работен обхват от около 150 кило-
метра през лятото. eCitaro вече по-
крива около една трета от всички 
изисквания на транспортните опе-
ратори. С други думи, той може без-
проблемно да замени един от три 
градски автобуса, задвижван от дви-
гател с горене. При идеални условия 
eCitaro дори изминава около 250 кило-
метра без възможност за зареждане.

Какво ще бъде показано на BUSWORLD EUROPE
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рира между 8,20 и 10,45 m. Movitas съдържа много 
устойчиви решения за намаляване на консумацията 
на енергия с функции като управление с четири коле-
ла, термопомпа, добре изолирани двойни стъкла и ця-
лостен нисък под.

Второто ново решение, което Tribus представя в 
Busworld, е икономичният  Civitas. Този микробус на 
нисък под е разработен на основата на новия VW 
Crafter L4H3. Стандартната конфигурация включва 
седалки TriflexAIR и един потребител на инвалидна 
количка, който може да се качи в микробуса с помо-
щта на  сгъваема рампа. Civitas Economy има панорам-
ни прозорци за добър изглед и е достъпен чрез широки 
метро врати, които могат да се управляват от вода-

Х оландската компания Tribus ще предста-
ви на Busworld 2019 няколко нови проду-
кта. Сред  тях  е електрическият град-

ски автобус Movitas, както и нископодовия 

Civitas Economy, базиран на VW Crafter и настил-

ката TrilfexAIR 2.0.

Компактният електрически градски автобус 
Movitas е с модулна конструкция и дължината му ва-

рира между 8,20 и 10,45 m. Movitas съдържа много 
устойчиви решения за намаляване на консумацията 
на енергия с функции като управление с четири коле-
ла, термопомпа, добре изолирани двойни стъкла и ця-
лостен нисък под.

в к b в в

TRIBUS на Busworld Europe 
в Брюкселв Брюксел
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ча. Специално за 
това преобразуване е 
системата за обезопа-
сяване на инвалидни колички 
TriflexAIR; тази система е напъл-
но интегрирана в пода и лесна за ра-
бота както за водача, така и за път-
ника. Икономичният Civitas е специално 
проектиран за обществен транспорт и 
може да се управлява с шофьорска книжка B.

През 2012 г. Tribus представи изцяло инте-
грираната система за подови настилки 
TriflexAIR. Тази новопроектирана модулна сис-
тема за подови настилки прави автобусите М1 
достъпни за транспорт с инвалидни колички и 
е хомологизирана и достъпна за повечето евро-
пейски микробуси като MB Sprinter, VW Crafter, 
Ford Transit и т.н.

Холандската компания Tribus Group се анга-
жира от 1998 г. да подобри мобилността на хо-
рата по целия свят. Tribus проектира, и произ-
вежда продукти за микробусови преобразува-
тели и предлага цялостни решения за мини- или 
midibus за пазара на таксита и градски транс-
порт.
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Най-големият руски диверси-
фициран индустриален хол-
динг GAZ Group обяви сдел-

ки при специални условия за про-
дуктите на Павловския автобу-
сен завод (PAZ). Като част от 
тези сделки клиентите получа-
ват допълнителни отстъпки, ако 
закупят повече от един автобус. 
Специалните сделки ще се прила-
гат за цялата територия на Ру-
сия до март 2016 година включи-

телно.
С подкрепата на лизингови 

фирми GAZ Group провежда лизин-
гова кампания за автобусите на 
PAZ, които използват произвежда-
ните от YMZ и ZMZ двигатели по 
стандарта Euro-5. Клиентите, 
които  закупят повече от един 

автобус, ще могат да спестят до 
260 хиляди рубли годишно по лизин-
говите договори.

Освен това, от тази година 
всеки клиент, който закупи повече 
от един автобус, който гори LNG 
(втечнен природен газ) и използва 
произведен от YMZ или ZMZ двига-
тел по Euro-5, ще получава допълни-
телна отстъпка от 140 хиляди 
рубли на автобус. Автобусите, 
които работят едновременно с два 
вида гориво (бензин и пропан бутан), 
ще позволят на компаниите за 
обществен транзит да намалят 
значително своите разходи за гори-
во.

GAZ Group обяви освен това 
удължаване на специалните сделки 
за продажба на автобуси на PAZ, 
които са снабдени с автоматична 
трансмисия. При закупуване на 

моделите PAZ-320402-04 и PAZ-
320412-04, които използват двига-
тели на YMZ, се компенсират 100% 
от разходите за инсталиране на 
автоматична трансмисия. При 
закупуване на автобуси Vector се 
компенсират до 50% от разходите 
за инсталиране на автоматична 
трансмисия.

Понастоящем се произвеждат 
шест модела и над 60 различни вер-
сии на малки и средно големи авто-
буси, предназначени за  обществени 
транзитни операции в градовете и 
предградията, за училища, за цен-
трове за социални грижи и т.н. 
Автобусите предлагат високо рав-
нище на безопасност и надеждност 
и ниски разходи по поддръжката, 
като са съобразени и със съвремен-
ните стандарти за комфорт на 
водача и пътниците. 

GAZ GROUP Обявява специални условия GAZ GROUP Обявява специални условия 
за продажба на автобусите PAZ за продажба на автобусите PAZ 
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Предлагайки съвременни ре-
шения за обществен транс-
порт, Karsan се движи на-

пред с инвестициите си за разши-
ряване на своята мрежа от проду-
кти и услуги и засилване на вече 
стабилните си продажби на зад-

гранични пазари. 
Karsan подписа споразумение за 

партньорство с базираната във 
Франция дистрибуторска компания 
HCI (Hervouet Corporate Industry) и 
стана 50-процентов акционер. Като 
се стреми да увеличи пазарния си 
дял на френския пазар с новото 
партньорство, ще бъде разрешено 
на Karsan да наддава на публични 
търгове във Франция.

 Зам.-генералният директор по 
търговските въпроси на Karsan 
Музафер Арпачиоглу коментира: 

Карсан сключва нова сделка за Карсан сключва нова сделка за 
стратегическо партньорство стратегическо партньорство 
във Франция!във Франция!

Карсан става Карсан става 
50-процентов 50-процентов 

акционер на HCIакционер на HCI
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STARBUCKS® MALL PLOVDIV 
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„Ноу-хауът на HCI и опитът му на 
френския пазар, съчетан с обширното 
му портфолио с клиенти, ще доприне-
сат за развитието на Karsan на този 
пазар. Нашите превозни средства Jest 
Electric и Atak Electric с техните ком-
пактни размери от 6 и 8 метра са осо-
бено търсени във Франция, където иска-
ме да видим повече от  нашата гама от 
електрически продукти по пътищата. 
Вече получихме 13 поръчки за електро-
мобили от този пазар. “ 

Karsan, единственият незави-
сим производител на множество 
маркови превозни средства в стра-
ната, подписа важно споразумение 
като част от своите задгранични 
операции.

Карсан стана 50-процентов 
акционер на базираната във Фран-
ция дистрибуторска компания HCI 
(Hervouet Corporate Industry), за да 
разшири мрежата си от продукти и 
услуги и да увеличи своите вече ста-
билни продажби на задграничните 
пазари. С това партньорство 
Karsan направи важна стъпка към 
увеличаване на дела си на френския 
пазар и наддаване на публични тър-
гове. 

Заявявайки готовността си да 
добавят нови глави към историята 
на своя успех на задграничните паза-
ри, заместник генералният дирек-
тор по търговските въпроси на 
Karsan, Музафер Арпачиоглу каза 
следното относно партньорство-
то: Изведохме сегашното си партньор-
ство за дистрибуция с HCI, една от 
дългогодишните компании на Франция в 
сектора, една стъпка напред и окрепи-

хме това ново партньорство. „Ноу-ха-
уът на HCI и опитът му на френския 
пазар, съчетан с обширното му портфо-
лио с клиенти, ще допринесат за разви-
тието на Karsan на този пазар. Възнаме-
ряваме да правим бизнес с големи корпо-
рации като Transdev, RATP и Keolis, как-
то и с местни компании. 

Нашите Jest Electric и Atak Electric с 
техните компактни размери от 6 и 8 
метра са високо търсени във Франция, 
където искаме да видим повече от наша-
та гама от електрически продукти на 
пътища. Вече получихме 13 поръчки за 
електромобили от този пазар. “ 

ДОСТАВЧИК НА 
ОБЩЕСТВЕН ТРАНСПОРТ 

ВЪВ ФРАНЦИЯ: HCI 

HCI доставя на френския пазар 
от много години своите екологични, 
надеждни, високопроизводителни 
превозни средства и професионален 
персонал. Като филиал на HCI Group, 
той отговаря на изискванията на 
сектора на обществения транс-
порт с широката си гама от проду-
кти. Разпределителната мрежа на 
Групата включва Франция, Люксем-
бург и Белгия.
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Соларис с Соларис с 
водеща позиция водеща позиция 
за електрически за електрически 
автобуси автобуси 
в Европав Европа
Благодарение на три големи поръчки, 

направени от клиенти от Берлин, 
Варшава и Милано, Solaris претенди-

ра за водещо място в Европа по отноше-
ние на договорите за електрически автобу-
си през 2019 г.

Тези три големи поръчки през първите 
месеци на 2019 г. се отнасят за  доставка на  
470 електрически автобуса. В допълнение Сола-
рис е сключила договори за  още 90 електри-
чески автобуса, които трябва да преминат 
към други европейски града.

Полският производител казва, че това 
представлява общо 25% от поръчките за елек-
трически автобуси, за които европейските 
превозвачи са обявили търгове през 2019 г. По 
този начин фирмата е заела водеща позиция в 
Европа по отношение на договорите за елек-
трически автобуси.

В момента европейският автопарк включ-
ва приблизително 3500 електрически автобу-
са, докато преди едва пет години общият им 
брой е бил 240. В края на 2018 г. Европейският 
парламент си постави за цел да гарантира, че 
през 2025 г. 50% от всички нови градски авто-
буси ще са електрически , като има предвид, 
че през 2030 г. този дял се очаква да се покачи 
до 75%.

През есента Solaris ще представи ново 
поколение батерии - Solaris High Energy Plus, 
като максималният му капацитет е почти 
удвоен.



„Пътят на решението“ е елек-
трически път, който ще даде въз-
можност за зареждане на акумула-
тора на автобуса - и в крайна смет-
ка и на други електрически превозни 
средства - както по време на шофи-
ране, така и при спиране, например 
при паркиране.

По инициатива на шведската 
компания Elonroad AB съвместно с 
Инженерния факултет в Универси-
тета  в Лунд, този авангарден про-
ект за изследвания и разработки е 
резултат от сътрудничеството  
между членове от индустрията, 
академичните среди и публичния 
сектор. Използваното в проекта 
тестово превозно средство е Тро-

лейбус Solaris. 
Демонстрационният обект ще 

бъде разположен в град Лунд, Южна 
Швеция, където участък от един 
киломентър от пътя ще бъде обо-
рудван с електрически релси.

Специално разработен агрегат 
ще бъде вграден в тролейбус Solaris 
Trollino, избран за тестови задвиж-
вания.

Тяговите акумулатори на авто-
мобила ще се зареждат под тролей-
буса, свързани с проводящата релса, 
инсталирана на пътя.

Solaris ще поеме отговорността 
да се развива техническата връзка  
между бордовите системи за зареж-
дане и поръчковия електропроводим 
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Иновативен в световен мащаб 
проект - Solaris

демонстрира бъдещето на 
електрическите пътища

акумулатор инсталиран под превоз-
ното средство.

Изграждането на демо сайта за-
почва през първото тримесечие на 
2020 г. и целият проект ще се изпъл-
нява в продължение на три години. 
Общата инвестиция е на стойност 
9 млн. Евро. Доставчик и основен фи-
нансист е Шведската транспортна 
администрация.

Пътят използва безжична кому-
никация, за да идентифицира елек-
трическите превозни средства, 
които се приближават и превключ-
ва на мощност в еднометрови сег-
менти  непосредствено под превоз-
ното средство. Захранването може 
да се доставя само в зоните, където  
приемниците са в състояние да се 
свържат с релсата и да получат 
захранване.

Във всички останали сегменти 
отпред и зад движещите се превоз-
ни средства, захранването ще бъде 
изключено, което го прави безопас-
но за инсталиране на този тип как-
то в градовете, така и по магис-
тралите. 

Сред основните предимства на 
този тип зареждане в движение е 
фактът, че той значително намаля-
ва необходимостта от големи, скъ-
пи и тежки акумулаторни батерии. 
Това от своя страна води до по-
ниско  тегло и цена на електромоби-
ла. Освен това позволява да се пес-
ти време, тъй като няма повече 
нужда от редовни спирки за преза-
реждането. Инсталацията изисква  
малка намеса в съществуващата 
градска инфраструктура. 

Плановете предполагат, че так-
сите за използване на електриче-
ския път ще бъдат направени авто-
матично благодарение на безжична-
та комуникация между автомобила 
и пътя.

Партньорите на този наистина 
иновативен в световен мащаб про-
ект, освен Solaris, са Факултетът 
на инженерния университет в Лунд, 
Шведския национален институт за 
пътни и транспортни изследвания, 
Лунд община, Elonroad, иновации 
Skane AB, Kraftringen Energi AB, 
Ramboll AB и Skanetrafiken.



Какво ново в чужбина

29бр. 4 (146), април, 2019 Автобуси&микробуси 

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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За поредна година Irizar 
e-mobile участва в 27-ото из-
дание на изложението, Нацио-

нална среща по транспорт, който 
тази година се проведе в град Нант 
(Франция) от 1 до 3 октомври.

На площ от 300 м2, Irizar представя 
своя иновативен електромобил с нуле-
ви емисии от 12 м, модел Irizar, с визия 
на  трамвай. Превозно средство с ми-
нималистичен дизайн, напълно достъ-
пен, безопасен и устойчив.

Областта, посветена на техноло-
гиите на Групата, представя произ-
водствения процес на батерии с висока 
мощност , инсталирани в електри-
чески превозни средства, както и 
най-новите разработки, като напри-
мер камион Irizar.

Решенията за управление  и съхра-
нение на енергията са разработени с 
помощта на патентована технология 
в съоръженията в Адуна, Гипускоа (Ис-
пания). Решенията за управление и съх-
ранение на енергия са проектирани да 
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задоволят нуждите на настоящия ев-
ропейски пазар и да осигурят най-до-
брите решения за всички изисквания на 
оператора. Здрава и безопасна система, 
която отговаря на най-новите евро-
пейски разпоредби: R100.v2, R10.v5 и 
UN38.3.

Irizar остава твърд в ангажимента 
си към френския пазар. Доказателство 
за това е т.е. трамвая, който в момен-
та работи в градове като Амиен, Ба-
йон и Екс-ан-Прованс. Екс-ан-Прованс е 
първият, който е включил 12-метро-
вия трамвай в своя парк. От 2016 г. в 
град Марсилия работят шест автобу-
са Irizar.

Франция е стратегическа страна 
за нас. Тази година стартирахме три 
проекта по БРТ /две скоростни трасе-
та/  в Амиен, Екс ан Прованс и общ-
ността за агломерация в страната на 
Баските; Проекти "до ключ" с опера-
тивни станции за бързо зареждане с 
мощност 600 кВт и интелигентни за-
рядни устройства в депо, добавя Хек-
тор Олабегогеаскоттекса, управляващ 

директор на електронната мобилност 
на Irizar.

IRIZAR, 12 М. ТРАМВАЙ 
(BRT) В ЕКСПЛОАТАЦИЯ В 

ЕКС-АН-ПРОВАНС
На 2 септември във френския град 

Екс-ан-Прованс бяха пуснати в експлоа-
тация 16-метрови автобуси Irizar.

Тези автобуси за бързо преминаване 
(BRT) свързват за по-малко от 30 мину-
ти разстояние  от 7,2 км, от западния 
до  южния квартал на града, като пра-
вят спирки на 19 станции. Зареждане-
то на тези превозни средства се из-
вършва за 4 минути чрез пантограф 
през бързи станции за зареждане, раз-
положени в началото и в края на всеки 
ред, и интелигентно зареждане в депо 
за една нощ.

Освен това на 2 септември десет 
18-метрови Irizar електрически авто-
буси с трамвайни мотриси със 100% ну-
леви емисии, бяха пуснати в експлоата-
ция в агломерационната общност на 
страната в Баска. По-конкретно по 12-  

  Интероперативни 

решения за зареждане
ивниивни

Irizar e-mobileIrizar e-mobile  представя своите решения представя своите решения 
за електромобилност на изложението за електромобилност на изложението 
по транспорт в Нант, Францияпо транспорт в Нант, Франция
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километровата линия Т1 и свързване на 
Байон с центъра на Биариц за 30 мину-
ти.

Този проект включва инсталиране-
то на две ултрабързи зарядни станции 
чрез пантограф на Irizar в Биариц и Ба-
йон, които ще зареждат превозните 
средства за 4 минути и интелигентни 
станции за зареждане за денонощно за-
реждане.

От 2020 г. към парка  ще бъдат до-
бавени още осем 18 m Irizar, автобусни  
с визията на трамвай, които ще об-
служват линията Т2, която ще работи 
между Байон и Търнос.

Най-големият електрически авто-
мобилен парк BRT в експлоатация с опе-
ративно съвместимо бързо зареждане 
в Амиен

Амбициозният проект на новите 
сервизни линии Ametis BRT е в ход в град 
Амиен с 43 Irizar, трамвайни електри-
чески автобуси с нулева емисия и ин-
фраструктура за зареждане, разрабо-
тени и доставени от групата Irizar.

Електробусите работят по три 
от четирите нови линии Nemo. Тези 
линии BRT (Bus Rapid Transit) осигуря-
ват обслужване от четири сутринта 
до полунощ, с честота 8-10 минути и се 
таксуват по маршрута за 4 минути 

чрез шест бързозареждащи се панто-
графски инфраструктури, инсталира-
ни в различни точки на града. За зареж-
дане през нощта са инсталирани допъл-
нителни 43 интелигентни зарядни ус-
тройства в новите депа на Rivery

ЛИДЕР В 
СЛЕДПРОДАЖБЕНОТО 

ОБСЛУЖВАНЕ
Следпродажбеното обслужване се 

управлява от хора, наети на местно 
ниво, което генерира богатство и зае-
тост във Франция. Понастоящем е 
възможно да се намери одобрен гаран-
ционен сервиз на Irizar на всички места, 
където работят неговите превозни 
средства.

Групата Irizar продължава да по-
стига успех на европейските пазари 
Irizar Group е сключила договор с опера-
тора Rheinbahn в Дюселдорф (Герма-
ния) за доставка на 10 Irizar 12-метрови 
електрически автобуси с нулеви еми-
сии. Това е един от най-големите тър-
гове за електрически автобуси в Герма-
ния за последните 12 месеца.

Град Шафхаузен в Швейцария също 
разчита на Иризар за доставката на 
електрическата автобусна система за 
своя град; уникален проект в Швейца-
рия и в Европа, тъй като енергията, 
необходима за зареждащите станции, 
ще се генерира в река Рейн, докато пре-
минава през Шафхаузен.

Тези договори са последвани от спо-
разумения, подписани в Мадрид и Вито-
рия-Гастейз в Испания.

EMT Madrid отново разчита на 
електронната мобилност на Irizar и 
след добавянето на 15 автобуса към 
своя автопарк миналата година под-
писва споразумение за още 20 електри-
чески автобуса.

В случая на Витория-Гастейз спора-
зумението включва предоставянето 
на 13 автобуса с нулеви емисии, съот-
ветстващи на системата за електри-
ческо зареждане.
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EТО И ХРОНОЛОГИЯ 
НА СЪБИТИЕТО:

Karima DELLI / Франция - Пред-
седател - Група на Зелените/Европей-
ски свободен алианс/:

Здравейте уважаеми колеги! Моля 
побързайте! Заемете местата си. 
Започваме гласуването.Имат ли 
всички колеги карта за гласуване?

Гласуването е отворено по елек-
тронен път. 

Преди това имам да ви предам 
едно съобщение. Искам да поздравя 
г-н Ертук от социалистите, който 
току-що е избран за председател на 
групата. За съжаление не можем да 
съчетаем двете функции на предсе-
дател и зам. председател, така,че 
моят колега до мен /Johan 
DANIELSSON – Швеция/ ще стане 
координатор от името на социали-
стите Това е което, исках да ви кажа. 
Сега вече можем да започнем с рабо-
тата, която ни очаква. Както знае-
те координаторите на комисията 
искат да сезират комисията по три-

те пакета за мобилност не искат, но 
групата оспорва това решение на 
координаторите, така, че днес ще 
днес ще вземем решение чрез гласува-
не. 

Roberts ZILE – Латвия - Евро-
пейски консерватори и реформисти. 
От името на ЕНР искаме да имаме 
поименно гласуване. Имаме 10 члена, 
така, че ако обичате поставете на 
гласуване това предложение. 

ПKarima DELLI -  Правилото е 
простичко. Ако над 10 депутата 
поискат поименно гласуване може да 
го получат. Така, че имаме повече от 
необходимата бройка и да преминем 
към гласуване. Значи внимавайте, 
следният въпрос се подлага на гласу-
ване, имате го в списъка, но ще го пов-
торя. 

Искате ли да бъде помолена коми-
сията да върне трите предложения 
по пакета за мобилност отново в 
Парламента? Мисля, че въпросът е 
ясен, но няма да го дебатираме. 

Maria GRAPINI – Румъния - Гру-
па на Прогресивния алианс на социа-

листите и демократите
Госпожо Председател, предвид 

това, че има нови колеги в ТРАН* 
нака да се даде възможност на тези 
колеги да попитат нещо, или да деба-
тират преди гласуването. 

Karima DELLI -  Госпожо GRAPINI 
няма да отварям отново дебат по 
пакета Мобилност. Един въпрос само 
е поставен, както казах – Желаете 
ли да бъде сезирана комисията за връ-
щане на трите предложения по паке-
та за мобилност в Парламента. Ако 
смятате, че трябва да се правят 
нови консултации, отговорете с 
„Да“, и законодателната процедура 
по този пакет ще се върен на нула и 
ще започне отначало. 

Вторият отговор, ако желаете 
да следвате решението на координа-
торите на ТРАН отговарята с „Не“ 
на този въпрос. В такъв случай про-
дължава процедурата и работата по 
пакета мобилност от там, където е 
спряла в края на предишния законода-
телен период. За мен нещата са пре-
делно ясни. 

Извънредно заседание на Извънредно заседание на 
Комисията по транспорт и туризъм Комисията по транспорт и туризъм 
на Европейския парламентна Европейския парламент

Извънредно заседание на 19 септември 2019  г.  на Комисията по транспорт и Извънредно заседание на 19 септември 2019  г.  на Комисията по транспорт и 
туризъм /ТРАН/ на Европейския парламент.  Отхвърли  се предложението за туризъм /ТРАН/ на Европейския парламент.  Отхвърли  се предложението за 
връщане на Пакета за мобилност 1 в Европейската комисия за повторно сезиране връщане на Пакета за мобилност 1 в Европейската комисия за повторно сезиране 
на парламента. Заседанието е председателствано от Karima DELLI / Франция. на парламента. Заседанието е председателствано от Karima DELLI / Франция. 
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Разбрахте ли въпроса?
Marian-Jean MARINESCU – 

Румъния, Група на Европейската 
народна партия (Християндемокра-
ти):

Да, въпросът е ясен. Не можем и 
не трябва да казваме, че ще започнем 
от нула, защото комисията може да 
откаже, може да внесе нов текс, 
може да стигне до компромис. 

Karima DELLI – добре ще се 
коригирам. Разбирам г-н Маринеску. 
Мисля, че депутатите в тази коми-
сия не са идиоти , напротив. Когато 
казвам, че ще започнем от нула, зна-
чи по текста, не цялата процедура. 
Откривам гласуването. Моля гласу-
вайте!

Предложението се отхвърля. 
Продължаваме си работата. 

Това бяха деветте минути рабо-
та на Комисията по транспорт и 
туризъм в Европейския парлемент. 
По този начин Комисията отхвърли 
предложението на депутата от 
Европейската народна партия (ЕНП) 
Андрей Новаков Еврокомисията да 
изтегли целия пакет "Мобилност".

Комисията по транспорт и 
туризъм е едно от местата, където 
сблъсъкът е не между политически-
те сили в ЕП, а между държавите. 
От едната страна са Франция, Гер-
мания и държави от Северна Европа. 
От другата страна е Източна Евро-
па – България, Румъния, Полша, Унга-
рия, Литва. И това е един от редки-
те случаи, в който всички български 
евродепутати се обединяват.

Интересна за България новина е, 
че главният й враг  – германският 
евродепутат Исмаил Ертуг, вече 
няма да е координатор на социали-
стите в Комисията по транспорт и 
туризъм. Причината е, че той бе 
избран за зам.-председател на парла-
ментарната група на Прогресивния 
алианс на социалистите и демокра-
тите (СиД). Карима Дели обясни, че 
не е възможно да бъдат съчетани 
двете длъжности. 

Той  е авторът  на най-неизгодно-
то за България предложение от общо 
три. То предвижда задължително 
връщане на превозните средства в 
страната, в която е базирана фирма-
та. Това трябва да става веднъж на 
три седмици, последвано от едно-
седмична почивка. За съжаление 
негов заместник е шведския социа-
лист Юхан Даниелсон, който по вре-
ме на гласуването в комисията соче-
ше с пръст надолу, приканяйки  за 
гласуване във варинат неизгоден за 
нас.

Как коментираха нашите евро-
депутати гласуването?
 Петър Витанов - „Много мал-

ко са възможностите в ръцете на ЕП за 
пакета „Мобилност”. Предстои още едно 
гласуване, в което ще се вземе решение 
дали тези файлове ще отидат на 
тристранни междуинституционални 
преговори с Европейски съвет и ЕК, къде-
то да търсим компромисни текстове. 
Нашата възможност, ако и там не успе-
ем, е да търсим точно тези „компромис-
ни текстове”, заяви евродепутатът. 

По думите му след решението на 
транспортната комисия на ЕП от 
вчера, с което отхвърли българското 
искане за цялостно оттегляне на 
текстовете, които дискриминират 
родните  превозвачи, спрямо евро-
пейските им колеги, ще се наложи да 
се изплащат командировки 
по-стриктно, със западноевропейски 
ставки. Освен това ще има проблем с 
почивките на шофьорите. „Третото е 
връщането на празните камиони. Това ще 
е пагубен ефект върху българските пре-
возвачи и превозвачите от периферия-
та”, обясни Витанов.

Коалицията от държави от т.
нар. „Пътен алианс“ за съжаление 
успя да постигне мнозинство. 
Последващите преговори ще бъдат 
провеждани на база текстове, по 
които няма изготвена оценка на въз-
действието. Няма как това да е 
добра основа за пълноценна дискусия. 
Така влизаме и в пълно противоречие 
с амбициозните цели, които Европа 
си поставя по отношение на мерки-
те срещу изменението на климата.

Лицемерно е да твърдим, че наша-
та цел е намаляване на вредните 
емисии в транспорта и в същото 
време да настояваме празни камиони 
да се връщат на всеки четири седми-
ци у дома. Лицемерно е и да твърдим, 
че защитаваме условията на труд 

като лишаваме международните 
шофьори от работните им места, 
фалирайки компаниите, в които 
работят.

Ведната след гласуването си, 
Ангел Джамбазки написа във Фей-
сбук как умира демокрацията: 
 Днешното гласуване дойде след 

положените усилия на група европейски 
представители от страните от региона, 
представляващи различните политиче-
ски групи. Самата процедура беше прове-
дена по чл. 61 от правилника за дейност-
та на Европейския парламент, който се 
отнася до повторното сезиране на Пар-
ламента след произвеждането на парла-
ментарни избори. До този момент никой 
не беше използвал тази процедура, но бла-
годарение на нашите усилия, успяхме да 
я използваме.

За съжаление нашите колеги от 
Западна Европа за пореден път бяха абсо-
лютно решени да се изплюят върху демо-
крацията, правото на движение и свобод-
на икономическа инициатива и върху 
самата идея за единния пазар. Новите 
депутати в комисията ТРАН, бяха 
наплашени от председателя Карима 
Дели, че повторното сезиране на Парла-
мента ще означава започване от нулата. 
Сякаш няма нужда точно от това.

Това досие е скандално от самото 
начало и така ще остане докрай. Гласува-
нето днес беше шанс да се даде едно ново 
и разумно начало на трите документа 
от Мобилен пакет I. Заради безпринцип-
ността на зелените (които подкрепиха 
ненужното разкарване на стотици хиля-
ди камиони), германските християндемо-
крати (които уж защитават свободния 
пазар) и социалистите (които искат 
повече Европа, само когато става въпрос 
за правата на хомосексуалните калинки) 
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стотици хиляди работници в сектора от 
Източна Европа са в риск да загубят 
работата си и да емигрират.

Вероятно на следващото заседа-
ние на комисията по транспорт и 
туризъм ще бъде даден мандат за 
влизане в преговори с другите две 
институции. Сега топката е в Съве-
та, който по време на междуинсти-
туционалните преговори трябва да 
завърши финалната версия на тек-
стовете. Апелирам българските 
представители да се борят със зъби 
и нокти за отпадането на проблем-
ните за нас текстове.
 „Този път България е на страната 

на правото и на истината, защото в 
тези две години, в които превърнах рабо-
тата си по пакета ”Макрон” в кауза, не 
се намери един човек, който да ми обясни 
какво налага празен камион да пътува от 
Атлантическия океан до Черно море без 
никаква причина“, заяви  Андрей Нова-
ков пред NOVA телевизия.

Евродепутатът сподели, че зако-
нодателството е разделило Европей-
ския парламент. „Преди два месеца гла-
сувахме законодателство, което забраня-
ва сламките и клечките за уши, защото 
тровят околната среда, а днес гласуваме 
за това един тир да изгори 2 тона нафта 
и да трови всичките градове от единия 
край до другия край на Европа. Предлага 
ни се да гласуваме текст, който задължа-
ва шофьорите да си купят устройство, 
което все още не е изобретено! Става 
въпрос за т.нар. „умен тахограф”, за кой-
то предлагащите законодателните про-
мени казват, че имат уверението на 
една компания, че би могла евентуално да 
го изработи през 2020 година“, допълни 
Андрей Новаков.
 Радан Кънев - Очевидно пробле-

мът не е в 1-2 гласа, а в сбърканото пове-
дение на някои правителства в Централ-
на и източна Европа, в т.ч. и особено 
българското (като се има предвид колко 
важен беше периодът на нашето предсе-
дателство за това досие).

Юнашкият популизъм и биенето в 
гърдите не доведе до никакви отстъпки, 
напротив - втвърди западните държави и 
разцепи Централна и Източна Европа - 
Чехия и Словакия подкрепиха Пакета.

Правилната политика беше да се при-
знае разума на много от предложенията 
и да се търси компромис, а не конфликт, 
който не можем да спечелим.

Слава Богу, законодателната проце-
дура не завършва с гласуването в ЕП. 
Предстоят преговори, триалози, гласу-
ване на още две четения в следващия ЕП. 
В следващите етапи, българското прави-
телство трябва да прояви много повече 
разум и гъвкавост, в т.ч. грижа за собст-
вените си граждани и за условията на 
живот и труд на шофьорите, а не само 
за едрия бизнес, и да търси разумен ком-
промис. Компромис, който да доведе до 
повече права за шофьорите, но да съхрани 
принципите на Единния пазар и свободна-
та конкуренция, като отхвърли край-
ностите в днес гласувания проект 
(например - задължението да бъдат 
постоянно връщани до страната на про-
изход самите камиони).

Това ще бъде и моята позиция като 
депутат в ЕП, в рамките на неизбежни-
те преговори и триалози.

Междувременно министър на 
Транспорта участва в заседание на 
Съвета по транспорт, телекомуни-
кации и енергетика. Главна тема на 
Съвета е била въздействието на пре-
возите върху природата и политиче-
ската цел за намаляване на въглерод-
ното замърсяване. И покрай това е 

станало дума за щетите, които биха 
могли да нанесат на околната среда 
камионите, ако бъдат направени 
промени в правилата за дейността 
на превозвачите и камионите севръ-
щат на всеки 4 седмици.

Около тази позиция се е обедини-
ла т. нар. група на шестте - България, 
Румъния, Унгария, Полша, Литва и 
Латвия. Тези страни са били подкре-
пени днес от още няколко - Кипър, 
Малта, Ирландия, Естония. Те също 
биха могли да се смятат за държави 
от периферията на ЕС.

Подкрепеното от евродепутати-
те на първо четене изискване за връ-
щане на товарните превозни сред-
ства в държавата на регистрация 
всеки месец е абсолютно недопусти-
мо, убеден е Росен Желязков.

Следващата седмица се очаква 
решение на Комисията по транс-
порт и туризъм дали да започнат 
тристранните преговори между 
Европарламента, Съвета на ЕС и 
Еврокомисията. Росен Желязков очак-
ва тези преговори да не свършатс 
финландското председателство в 
края на тази година, а да продължат 
и с хърватското през първата поло-
вина на 2020 г.

Предстоят ни още дълги и сери-
озни преговори. Ще направим необхо-
димото, за да постигнем компромис, 
който да не бъде в ущърб на българ-
ския транспортен сектор и работе-
щите в него – заключават нашите 
евродепутати. 

Материалът подготви 
Мариана Георгиева

Следва....
*ТРАН – Комисия по транспорт и 

туризъм
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А
ко може да се представи-
те, да кажете няколко 
думи за фирмата, кога е 
създадена, колко персонал 

имате?

Татяна Димитрова: Както ка-
зах собствениците са двама – Аз 
съм Татяна Димитрова,  търгов-
ски директор на Автохит трейд. 

Дейността  на Автохит 
трейд е в областта на авточа-
стите. Имаме още една фирма – 
Автохит 2000. Занимаваме се с 
продажба на леки автомобили. 
Оторизиран представител сме на 
Порше.бг, Фолксваген и Ауди за 
Южна България. 

- Колко коли продадохте та-
зи година?

Татяна Димитрова: За 2017 го-
дина, Ауди са продадени, те са раз-
лични видове Ауди – деветдесет и 
няколко, Фолксваген са повече. Не 

съм на 100 процента сигурна, но 
приблизително. Аз мога да говоря 
повече за Автотрейд, това е мо-
ят ресор. Компанията е създадена 
през 1994 година. През 2005 година 
се преименува в Автохит 2000. 
От 2003 година сме официален ди-
лър за Фолксваген. От 1 декември 
2006 г. дейностите на фирмата са 
разделени в две дружества:

- АВТОХИТ 2000 ООД /за про-
дажба на автомобили/ 

- АВТОХИТ ТРЕЙД ООД /за 
продажба на алтернативни и ори-
гинални резервни части/.

Собствеността и управление-
то на новата компания АВТОХИТ 
Трейд ООД са същите.

- Вие имате в Стара Загора 
шоу рум..

Татяна Димитрова: Да, и два 
сервиза оторизирани за Фоксваген 
и за Ауди. 

Магазините, които са в Авто-

хит трейд са в областните гра-
дове, в София имаме 3 магазина, в 
Пловдив, Стара Загора, Ямбол, 
Бургас, горе северната линия има-
ме във Варна и Русе. От 1 декември 
в Русе ще се местим в склад. Ос-
новният ни склад за резервни час-
ти е в Стара Загора и съответно 
в София имаме един склад. От 1 
септември 2017 година сме 
собственици и на фирма В и Д ав-
то. 

- С какво се занимава фирма 
В и Д Авто?

Татяна Димитрова: Тя се зани-
мава с афтърмаркет. Тя е първата 
фирма в България, която внася ре-
зервни части за западни коли от 
Германия още от 1990 година. 

- Частите основно от къде 
внасяте?

Татяна Димитрова:  От Герма-
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ния. Имаме и две италиански и ед-
на испанска фирма.

- От Китай внасяте ли?

Татяна Димитрова: Не. 

Конкуренция има ли? Вие се 
разраствате! Имате много ма-
газини, складове, шоуруми.. Има-
те ли конкуренция? Как се 
чувствате на пазара?

Татяна Димитрова: Първо ние 
се опитваме да сме стъпили здра-
во на земята. Гледаме да предприе-
маме малки крачки, но сигурни, до-
колкото можем да преценим сили-
те си. Не се конкурираме в ника-
къв случай с големите фирми. 
Всички знаем в нашия бранш, кои 
са те.

- Кои са големите ви клиен-
ти? Имате ли основни клиен-

ти? На кого разчитате?

Татяна Димитрова: Основните 
ни клиенти са сервизите. На една 
малка част от тях ние сме им 
доставчици. Борбата е из между 
всички наши колеги – крайният 
клиент е сервизът. Рядко в магази-
на ще влезе клиент случайно, слу-
чайно ще си купи нещо. Ако това 
стане обикновено ще си купи чис-
тачки, течност за чистачки, ан-
тифриз. Така, че основният ни 
клиент това са сервизите. Във 
всеки един от градовете, които 
изброих,  че имаме представител-
ства, имаме и логистика организи-
рана. Автомобилите, които полз-
ваме са Фолксваген, но на метан. 
Във всеки един град в зависимост 
от капацитета на града, от обо-
рота, който правим имаме опре-
делен брой автомобили, които да 
обслужват не само клиентите ни 

в града, но и в областта. 

- Бързо реагирате.

Татяна Димитрова: Задължи-
телно! Най-малко автомобили 
имаме в Ямбол. Там са 4 на брой. На 
този етап за клиентите, които 
имаме в града са достатъчни. 
Най-много имаме в Стара Загора. 
Може би защото фирмата е ста-
розагорска, най-стара, най-големи-
ят оборот е правен там. Там има-
ме най-много автомобили, 7-8 само 
за града, и за извън града имаме 
още 6 автомобила. 

- Колко персонал имате? Това 
са много хора?!

Татяна Димитрова: Много са, 
да. Автохит  трейд е 86 човека и 
отделно във В и Д авто има още 17 
човека. Над 100 човека сме. 

Актуално
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Нашата компания е основана през 1995 г. с 
иметo АВТОХИТ 2000 ООД и е 100% частна 
собственост. Специализирана е в следните дей-
ности: -Продажба на едро и дребно на резервни 
части за автомоби;

-Ремонт и автомобилни услуги;
- Продажба на нови автомобили Volkswagen и 
Audi

Нашата компания работи с два търговски 
центъра в Стара Загора: централен склад и ма-
газин, три в София, и по един в градовете: Бур-
гас, Варна, Русе и Ямбол. Всички те са специали-
зирани в търговията на дребно на резервни час-
ти за следните марки автомобили: Volkswagen, 
Audi, Seat, Skoda, Mercedes, BMW, Opel, Ford, 
Renault, Peugeot и Citroen. Централния склад е 
в Стара Загора. Разположен е на 600 кв.м на две 
нива. Имаме повече от 1000 клиенти от цялата 
страна. От 1 декември 2006 г. дейностите на 
фирмата са разделени в две дружества:

- АВТОХИТ 2000 ООД /за продажба на автомоби-
ли/

- АВТОХИТ ТРЕЙД ООД /за продажба на алтерна-
тивни и оригинални резервни части/.

Собствеността и управлението на новата ком-
пания АВТОХИТ Трейд ООД са същите.

АВТОХИТ ТРЕЙД ООД е една от водещите фирми 
за продажба на алтернативни резервни части в 
България. Дружеството е вносител на HANS PRIES 
GMBH & CO.KG, популярна на нашия пазар с името 
topran; MEYLE Products® - Wulf Gaertner Autoparts 
AG; CD; SPi, JP Group; Clean filters; Impergom; STC; 

Talosa; Delta gom; Raicam; a.b.a; Shark.

Продуктовата гама на АВТОХИТ ТРЕЙД ООД 
включва висококачествените продукти на следни-
те производители на части за автомобили участ-
ващи в първичното вграждане в световната авто-
мобилна индустрия: SACHS, LUK, INA, GATES, FAG, 
LEMFORDER, KNECHT, Turbo’s Hoet, TEXTAR, HEPU, 
BERU, MAHLE, WAHLER, ELRING и др.

В основата на успеха на АВТОХИТ ТРЕЙД ООД 
стои амбицията и резултата от работата на по-
вече от 45 млади и отговорни специалисти. Благо-
дарение на своята далновидна политика – комбина-
ция от компетентен екип, богата продуктова га-
ма с гарантиран произход и качество, цени, съобра-
зени с пазарното търсене, национално покритие, 
ежедневни доставки - за 18 години фирмата се пре-
върна във водещ дистрибутор на българския пазар 
за авточасти.

АВТОХИТ ТРЕЙД ООД ще продължава своето въз-
ходящо развитие посредством откриването на но-
ви търговски обекти, разширяване на продуктова-
та гама, предлагане на нови услуги и професионално 
усъвършенстване на персонала.

АВТОХИТ ТРЕЙД ООД има възможността да пред-
ложи добра и гъвкава търговска политика. Когато 
изберете АВТОХИТ ТРЕЙД ООД, нашият екип ще взе-
ме под внимание дейността Ви, ще обсъди с Вас 
нуждите на бизнеса Ви и ще Ви предложи индивиду-
ално и комплексно решение. Ние постоянно се про-
меняме и адаптираме съобразно Вашето търсене, 
за да посрещнем Вашите нужди и да реализираме 
Вашите бизнес цели.

Още за компанията...

Актуално
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К огато купувате пакетно ту-
ристическо пътуване, всъщ-
ност купувате комбинация 

от два или повече различни вида 
пътнически услуги за едно и също пъ-
туване или една и съща ваканция. 

Тези услуги могат да включват 
транспорт, настаняване, наемане на 
автомобил или, при определени условия, 
всякакви други туристически услуги. 
Вашето пакетно пътуване може да е 
предварително договорено — да включ-
ва известен брой услуги, комбинирани 
от туроператор или туристическа 
агенция, или пък може пакетът ви да 
бъде персонализиран, като вие сами 
подберете услугите преди сключване-
то на договора. И в двата случая прави-
лата на ЕС са в сила, ако пакетното 
туристическо пътуване е купено по оп-
ределен начин.

КАКВО ОЗНАЧАВА ПАКЕТНО
 ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ?
Вашето пътуване се смята за па-

кетно, когато:
1. Резервирате пътнически услуги, 

комбинирани от търговец или с него-
ва помощ — той може да е например 
туроператор или туристическа аген-
ция (онлайн или офлайн) — в рамките 
на един договор

или

2. Резервирате пътнически услуги в 
рамките на отделни договори с от-
делни доставчици, като при това е из-
пълнено едно от следните условия:
  Купувате услуги от един-един-

ствен пункт за продажби (например 
туристическа агенция, колцентър или 
уебсайт), където избирате услугите, 
преди да се съгласите да платите, т.е. 
преди да сключите първия договор. Та-
къв е случаят например, когато различ-
ни пътнически услуги се събират в „па-
зарска количка" или се избират по друг 
начин преди сключването на договор.
 Услугите са ви продадени на пакет-

на или обща цена

Какво не знаем за пакетните 
туристически пътувания

Права при различните видове пакети

 Услугите са рекламирани/продава-
ни като „пакет" или под сходно назва-
ние
 Пътническите услуги са комбини-

рани след сключването на договор, по 
силата на който имате право да избе-
рете от определени пътнически услуги, 
например подаръчен ваучер с възмож-
ност за избор на пакетно туристиче-
ско пътуване
 Пакети с последователна резерва-

ция: купувате услуги от различни ту-
ристически агенции чрез свързан про-
цес на онлайн резервиране, при който 
първата агенция прехвърля вашето 
име, електронен адрес и платежни дан-
ни на втората, като вторият договор 
се сключва в рамките на 24 часа след 
първия.

Комбинация от една туристическа 
услуга, като например настаняване, и 
друга туристическа услуга, например 
обиколка с екскурзовод или билет за 
концерт или спортна проява, може да 
бъде счетена за туристически пакет 
само ако допълнителната услуга пред-
ставлява 25% или повече от общата 
стойност на пътуването или ако тази 
услуга е основен елемент от него.

ПАКЕТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПЪТУВАНИЯ — ПРОМЕНИ В 

ДОГОВОРА ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ДОГОВОРА

Увеличение на цената:организато-
рът може да повиши цената на пакет-

ното туристическо пътуване само ако 
специфичните разходи се увеличат (на-
пример цените на горивата). Това 
трябва да бъде ясно обяснено в догово-
ра и не може да се прави по-късно от 20 
дни преди началото на пакетното ту-
ристическо пътуване. Ако увеличение-
то на цената надвишава 8 % от цената 
на пакета, можете да прекратите до-
говора, без да плащате такса за прекра-
тяване.

Ако не можете да пътувате, има-
те възможност да:
 Прехвърлите пакета на друго лице: 

при определени условия можете да 
прехвърлите пакета си на друго лице, 
въпреки че за това може да ви се нало-
жи да платите такса в разумен размер 
— до реалните разходи на организато-
ра по прехвърлянето на вашия договор 
за пакетно туристическо пътуване.
 Прекратите договора: организато-

рът обаче може да приспадне такса в 
разумен размер при възстановяването 
на вашите разходи, което ще зависи 
най-вече от момента, в който анулира-
те пътуването си.

Тези права не зависят от всички дру-
ги права, с които може да се ползвате 
по силата на застраховка срещу анули-
ране, която сте сключили.

Анулиране от организатора: при 
нормални условия, ако организаторът 
реши да анулира продажбата преди за-
почване на пакетното пътуване, вие 
имате право на възстановяване на за-
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платените суми и на обезщетение, ко-
гато е уместно.

Анулиране при извънредни обстоя-
телства: в случай на природно бед-
ствие или сериозни проблеми със сигур-
ността в съответната дестинация, 
които биха могли да засегнат турис-
тическия пакет, организаторът може 
да анулира пакета. В качеството си на 
турист вие също имате право да анули-
рате пакета си безплатно по същите 
причини. В такива случаи имате право 
на пълно възстановяване на всички из-
вършени от вас плащания, но не и на 
допълнително обезщетение.

ПАКЕТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПЪТУВАНИЯ — ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА ВКЛЮЧЕНИТЕ В ПАКЕТА 
ПЪТНИЧЕСКИТЕ УСЛУГИ ПО 

ДОГОВОРЕНИЯ НАЧИН

Организаторът отговаря за предос-
тавянето на всички пътнически услуги, 
включени в пакетното туристическо 
пътуване, по договорения начин.

Ако дадена пътническа услуга не може 
да бъде предоставена по договорения 
начин, например ако доставчикът не 
може да извърши договорена услуга или 
не може да го направи по договорения 
начин (например предоставяне на 
транспорт до или от дестинацията, 
осигуряване на договорения вид наста-
няване или провеждане на обиколка с ек-
скурзовод, която сте резервирали), ор-
ганизаторът трябва да реши пробле-
ма без допълнителни разходи за вас.

Ако е невъзможно да бъдат предло-
жени алтернативни договорености 
или ако отхвърлите предложените ви 
договорености по основателни причи-
ни и пакетът включва транспортни 
услуги (например пътуване със само-
лет), организаторът трябва да ви 
предложи репатриране. Ако пътниче-
ските услуги не отговарят на догово-
рените стандарти и този проблем не 

може да бъде решен на място, може да 
имате право и на компенсация.

ПАКЕТНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПЪТУВАНИЯ — ПОМОЩ ЗА 

ПЪТУВАЩИТЕ

Ако по време на пакетна почивка въз-
никнат трудности, например ако има-
те здравословни проблеми или изгуби-
те паспорта си, организаторът тряб-
ва да ви окаже помощ, например да ви 
предостави информация за здравните 
услуги или за консулската помощ, а 
също така трябва да ви помогне да на-
мерите алтернативни начини за пъту-
ване, ако се налага.

СВЪРЗАНИ 
ПЪТНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Свързаните пътнически услуги пред-
ставляват две или повече пътнически 
услуги, които са закупени от различни 
търговци по силата на отделни до-
говори, но са свързани. Те се считат за 
свързани, когато един търговец улесня-
ва резервацията на следващите услуги 
и когато те се закупуват за целите на 
едно и също пътуване или почивка.

За свързани пътнически услуги става 
въпрос само ако комбинацията от път-
нически услуги не представлява турис-
тически пакет (вж. по-горе), и търгове-
цът улеснява:
 вашите резервации въз основа на 

едно посещение или един контакт с 
неговия пункт за продажби, например 
по време на посещение на туристиче-
ска агенция или уебсайт,

или
 втората резервация, която прави-

те за втора пътническа услуга в от-
говор на специална покана, например 
по електронна поща или чрез интер-
нет връзка, и сключвате договор за 
втората пътническа услуга с друг дос-
тавчик в рамките на 24 часа след полу-

чаването на потвърждение на резерва-
цията за първата пътническа услуга

Комбинацията от една туристиче-
ска услуга, като например настаняване, 
и друга туристическа услуга, като на-
пример обиколка с екскурзовод или би-
лет за концерт, може да бъде счетена 
за свързана пътническа услуга само ако 
допълнителната услуга представлява 
25 % или повече от общата стой-
ност на пътуването или е основен 
елемент от него.

СВЪРЗАНИ ПЪТНИЧЕСКИ 
УСЛУГИ - ЯСНА И ТОЧНА 

ИНФОРМАЦИЯ

Търговецът, който улеснява закупу-
ването на вашите свързани пътниче-
ски услуги, трябва да ви предостави 
ясна информация за вашите права, 
основана на стандартизиран формуляр 
на ЕС, където е обяснено, че ви е пред-
ложена свързана пътническа услуга, а не 
пакет, и се посочват правата ви.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ГРЕШКИ ПРИ 
ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

Тези правила се прилагат за пакетни-
те туристически пътувания и свърза-
ните пътнически услуги.

Когато резервирате почивка, съот-
ветният търговец (туроператор или 
онлайн туристическа агенция) носи 
отговорност, ако в процеса на резерви-
ране се случи някое от следните неща:
 технически проблем в системата 

за резервиране
 грешки, допуснати от търговеца 

на дребно, ако той отговаря за резерва-
цията на туристически пакет или на 
част от свързани пътнически услуги.

Търговецът не носи отговорност за 
грешки при резервацията по ваша 
вина или за проблеми, считани за неиз-
бежни или възникнали поради извънред-
ни обстоятелства.

ЗАЩИТА ПРИ 
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

Тези правила се прилагат за па-
кетните туристически пътувания и 
свързаните пътнически услуги.

Ако търговецът, при когото сте ре-
зервирали почивката си, обяви фалит, 
вие се ползвате от защита при несъс-
тоятелност. Това може да бъде фонд, 
застраховка или друг механизъм, пред-
виден в съответната страна от ЕС. 
По този начин ще ви бъдат възстано-
вени плащанията, а при необходимост 
ще бъде осигурено вашето връщане у 
дома, ако в туристическия пакет или в 
свързаните пътнически услуги е вклю-
чен транспорт.
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I. ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО 
АВТОБУСНИ ЛИНИИ.

1. До държави, които не са член-
ки на Европейския съюз

При извършване на превоз по двус-
транна автобусна линия водачът 
представя оригинал на българско раз-
решително, издадено от Министер-
ство на транспорта,  информацион-
ните технологии и съобщенията, 
окомплектовано с разписание, график 
за работа на екипажите, тарифа и 
схема на маршрута. Горният ляв ъгъл 
на разрешителното и приложените 
към него документи трябва да е пре-
гънат и подпечатан с печата на Ми-
нистерство на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщени-
ята  – Изпълнителна агенция “Авто-
мобилна Администрация”. На всеки 
отделен лист на мястото на прегъва-
нето също трябва да е поставен то-
зи печат. Не се допуска разкомплекто-
ването на документите.

2. До държави, които са членки 
на Европейския съюз, включително 
Швейцария и Норвегия

    При извършване на превоз по ав-
тобусна линия или специализирана ав-
тобусна линия, за която не е налице 
договор с възложител, водачът пред-
ставя оригинал на разрешително по 
образец , съгласно Регламент /ЕО/ 
2121/98 или заверено вярно с оригина-
ла копие, издадени от компетентния 
орган на една от държавите, явяващи 
се начален или краен пункт на линия-

та, както и заверено копие на Лицен-
за на Общността. Към разрешително-
то може да са приложени разписание и 
тарифа.

При извършване на превоз по спе-
циализирана автобусна линия, при ус-
ловие че е налице договор с възложи-
тел, не се изисква разрешително. При 
такъв превоз водачът трябва да 
представи оригинала на договора или 
заверено копие от него, както и заве-
рено копие на Лиценза на Общността.

II. СОВАЛКОВИ ПРЕВОЗИ НА 
ПЪТНИЦИ

1. До държави, които не са член-
ки на Европейския съюз

При извършване на совалков пре-
воз на пътници до и транзит през те-
риториите на държави, които не са 
членки на Европейския съюз, водачът 
представя оригинал на разрешително 
за совалков превоз на пътници, изда-
дено от Министерство на транспор-
та, информационните технологии и 
съобщенията, окомплектовано с гра-
фик на совалковите превози, разписа-
ние, списък на автобусите, график за 
работа на екипажите и схема на 
маршрута. Горният ляв ъгъл на разре-
шителното и приложените към него 
документи трябва да е прегънат и 
подпечатан с печата на Министер-
ство на транспорта, информацион-
ните технологии и съобщенията – 
Изпълнителна агенция “Автомобилна 
Администрация”. На всеки отделен 
лист на мястото на прегъването съ-

що трябва да е поставен този печат. 
Представя се и списък на пътниците. 
Не се допуска разкомплектоването на 
документите.

2. До държави, които са членки 
на Европейския съюз, включително 
Швейцария и Норвегия

При извършване на совалкови пре-
вози на пътници до и транзит през 
държави, които са членки на Европей-
ския съюз се прилагат разпоредбите 
на Регламент /ЕО/ 1073/2009 за слу-
чайните превози. Водачът представя 
оригинал на пътен формуляр по обра-
зец, съгласно Регламент /ЕО/ 2121/98 
и заверено копие на Лиценза на Общ-
ността.

III. СЛУЧАЙНИ ПРЕВОЗИ НА 
ПЪТНИЦИ:

При извършване на случайни пре-
вози се спазват разрешителните ре-
жими, посочени в Приложение № 1 .

1. До държави, които не са член-
ки на Европейския съюз

 При извършване на случайни пре-
вози на пътници до и транзит през 
територията на държави, които не 
са членки на Европейския съюз, вода-
чът на превозното средство пред-
ставя оригинал на пътническа ведо-
мост ИНТЕРБУС. 

2. До държави, които са членки 
на Европейския съюз, включително 
Швейцария и Норвегия

При извършване на случайни пре-
вози на пътници до и транзит през 
държави, които са членки на Европей-
ския съюз се прилагат разпоредбите 
на Регламент /ЕО/ 1073/2009. Водачът 
представя оригинал на пътен форму-
ляр по образец, съгласно Регламент /
ЕО/ 2121/98 и заверено копие на Ли-
ценза на Общността.

 IV. Превоз на пътници за собст-
вена сметка от физически или юри-
дически лица, регистрирани в дър-
жава-членка на Европейския съюз.

При извършването на превоз на 
пътници за собствена сметка от фи-
зическо или юридическо лице, водачът 
трябва да представи сертификат за 
извършване на превоз с автобус за 
собствена сметка, съгласно Регла-
мент /ЕО/ 2121/98 за конкретния 
превоз , издаден от Изпълнителна 
агенция “Автомобилна администра-
ция”.

УКАЗАНИЯ за извършване на международни 
автомобилни  превози на пътници срещу 
заплащане от български превозвачи
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Актуално

Появата на електрическите 
автомобили е една от 
най-големите промени в 

историята на автомобилната 

индустрия. За пръв път от 100 

години насам те се движат не с 

бензинов или дизелов двигател, 

а благодарение на електромотор.

С предстоящото представя-
нето на изцяло електрическия 
SUV Volvo XC40 през октомври, 
Volvo Cars не просто показва пър-
вия си електромобил, но и предос-

тавя на клиентите си един от 
най-безопасните автомобили на 
пътя.

„Независимо дали Volvo авто-
мобилът се задвижва от електри-
чество или двигател с вътрешно 
горене, той трябва бъде безопа-
сен.“, казва Малин Екхолм, ръково-
дител на отдела за безопасност 
на Volvo Cars. „Напълно електриче-
ският Volvo XC40 ще бъде един от 
най-безопасните автомобили, 
които някога сме създавали.“

Докато надграждат отлични-
те стандарти за безопасност на 

оригиналния Volvo XC40, инжене-
рите по безопасност на Volvo Cars 
изцяло преработват и подсилват 
фронталната структура, за да се 
справят с липсата на двигател. 
Целта е да се отговори на високи-
те изисквания на бранда и да се 
осигури безкомпромисна безопас-
ност на пътниците.

За да запази пътниците в безо-
пасност и батерията невредима в 
случай на сблъсък, Volvo Cars разра-
ботва и нова, уникална структура 
във Volvo XC40. Батерията е защи-
тена от предпазна клетка, която 

Изцяло електрическият 
Volvo XC40 - 

първият електромобил 
на Volvo ще бъде един от 
най-безопасните на пътя
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Технологии

 

 
  
 
 
 
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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се състои от рамка от екструди-
ран алуминий и е разположена в 
средата на каросерията на авто-
мобила, създавайки вградена зона 
за смазване около акумулатора.

Поставянето на акумулатора 
в пода на Volvo XC40 има за цел да 
намали центъра на тежестта на 
автомобила, за по-добра защита 
срещу преобръщане.

В същото време каросерията 
на автомобила е подсилена не само 
отпред, но и отзад. Електрически-

ят задвижващ агрегат е интегри-
ран в структурата на каросерия-
та, за да реализира по-добро раз-
пределение на силите на сблъсък, 
далеч от кабината и да намали на-
прежението върху хората вътре в 
автомобила.

В изцяло електрическия Volvo 
XC40 е въведена и нова технология 
по отношение на системите за 
безопасност. Това е първият Volvo 
модел, оборудван с нова сензорна 
платформа на Advanced Drivers 

Assistance Systems (ADAS) със соф-
туер, разработен от Zenuity, ком-
пания, собственост на Volvo Cars 
и Veoneer.

Новата платформа ADAS е мо-
дерна, мащабируема система за 
активна безопасност, която се 
състои от масив от радари, каме-
ри и ултразвукови сензори. По 
този начин Volvo поставя основа-
та за бъдещото въвеждане на 
технология за автономно задвиж-
ване.
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Първо

национално

издание за автобуси

КАКВО ЩЕ БЪДЕ ПОКАЗАНО НА BUSWORLD EUROPE
  КАКВО НЕ ЗНАЕМ ЗА ПАКЕТНИТЕ ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ 
   ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРАНСПОРТ И ТУРИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
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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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