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КАКВО СЕ СЛУЧИ НА BUSWORLD EUROPE
    ИЗБОР НА ЕФИКАСНИ И УСТОЙЧИВИ АЛТЕРНАТИВНИ ГОРИВА ЗА АВТОБУСНИЯ ТРАНСПОРТ
    РЕНТАБИЛНОСТ НА ТРАНСПОРТА И НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО ЧРЕЗ CNG
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ЗАЕДНО С ЗАЕДНО С 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ ПОБЕДИТЕЛИТЕ 

ОТ VOLVOОТ VOLVO
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Актуално

Все повече нараства нуждата от провеждане на 
качествени семинари, срещи, конференции и други меро-
приятия  в нашата страна.

За да бъдете  конкурентноспособни и да отго-

варяте на най-новите изисквания за провеждането 

на конференции и семинари, имаме удоволствието 

да Ви предложим:

  Оборудване на Вашата конферентна зала с един 
от последните поколения системи за симултанен 
превод

 Професионална кабина за двама преводачи

 Конферентна уредба с 4 канала 

 Оборудването е съвместимо със системата Bosch.

Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени 
мита.

Пакетна цена: 23 500 евро --> НАМАЛЕНИЕ 30%  

---> СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА 16 450 евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0878 575200

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

В в в ж в ж

Пулт за конферентна Пулт за конферентна 
4-канална уредба и система 4-канална уредба и система 
за симултанен преводза симултанен превод
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ТАКА БЪРЗО, ЛЕСНО И ДОСТЪПНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ 

С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 

В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 

СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО БЛИЗКО ДО ВАС, 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
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Повече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bgПовече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bg

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

със City със City SightseeingSightseeing
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Какво ново у нас

През последните години ав-
томобилите с повишена 
проходимост и увеличен 

просвет станаха най-популярни-
ят клас и вече всички марки 
имат в гамата си такива моде-
ли. Наричани в миналото всъде-
ходи или „джипове”, днес тези 
коли са популярни с модерни име-
на като кросоувър или SUV 
(Sport Utility Vehicle). Очаквано 
на „Автомобилен салон София 
2019” можеха да се видят, тест-
ват и закупят десетки подобни 
модели, буквално за всеки вкус и 
джоб, на цени от 20 000 лева до 
над половин милион лева.

Най-достъпният кросоувър на 
изложението се предлагаше от индий-
ската марка Mahindra. Той се казва 
KUV100 и цената му започва от 20 490 
лева. Обновеният градски кросоувър 
KUV100 е с компактни размери и учуд-
ващо просторен салон, но вече е обо-
рудван с подобрен 1,2-литров 3-цилин-
дров бензинов двигател с увеличена до 

Кросоувъри 
дебютират на 

Автомобилен салон София 2019Автомобилен салон София 2019

87 к.с. мощност. Индийската марка 
Mahindra предлага и голям всъдеход със 
7 места, наречен XUV500. Фейслифтът 
му е с обновени фарове с двойна линия, 
хромирани елементи и дневни LED 
светлини.

Един от най-интересните кросо-

увъри на автосалона дойде от Южна 
Корея. Това е изцяло новото поколение 
на Korando на най-старата южнокорей-
ска автомобилна марка SsangYong. Все 
още моделът е с конвенционални двига-
тели, но следващата година идва и 
хибридна версия, която ще бъде послед-
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вана от изцяло електрически вариант. 
Изцяло новото поколение Korando е 
най-технологичният автомобил на 
SsangYong досега и предлага куп систе-
ми за сигурност и функции за автоном-
но шофиране. Задвижва се от 1,6-литров 
турбодизелов агрегат с мощност 136 
к.с. и 1,5-литров бензинов турбомотор. 
В гамата остава и  2,0-литров атмос-
ферен бензинов агрегат. Системата 
4х4 има и блокаж на диференциала. На 
щанда на официалния вносител на 
SsangYong – „Ратола”, посетителите 
могат да видят също последното поко-
ление на всъдехода Rexton G, както и 
успешния му предшественик Rexton W, 
кросоувърите Tivoli и XLV, а в зоната за 
тест-драйв ги очаква изцяло новият 
пикап Musso. „Ратола” са предоставили 
и най-скъпата кола за награда в томбо-
лата на автосалона – Tivoli 4x4 с всички 
екстри на цена 62 755 лева.

На щанда на китайската марка 
Haval бяха разположение  новите моде-
ли на кросоувърите F7X, H6, H2 Facelift 

и H9. Характерно за всички тях е, че са 
проектирани да се харесат на европей-
ските потребители, екипирани са с 
богато оборудване и се задвижват от 
модерни турбодвигатели. На българ-
ския пазар SUV и кросоувърите на мар-
ката Haval се предлагат на много 
атрактивни цени и със специални тър-
говски условия, което ги прави изклю-
чително конкурентни на утвърдени-
те европейски и японски брандове. За 
първи път се появява и марката за 
електрически автомобили на Great 
Wall Motors – ORA. От нея посетите-
лите могат да видят модерния кросо-
увър ORA IQ, който разполага с впе-
чатляващ автономен пробег от 400 км 
при пълен заряд на батерията.

Напълно нова за българския пазар бе 
и марката DR, основана преди повече 
от 50 години. През 80-те се налага в 
Италия и Европа като водеща за про-
дажба на автомобили на най-престиж-
ните западноевропейски марки чрез 
мрежа от собствени дилъри. Паралел-

но с търговската си дейност, в същия 
период DR се занимава активно с про-
ектирането и производството на със-
тезателни автомобили. През 2006 г. 
DR успява да направи първия си авто-
мобил – DR5, благодарение на който 
влиза в редиците на италианските 
автомобилни производители. След 
като произведе и пусна на пазара в 
Италия SUV DR5, както и други моде-
ли, сред които малки градски автомо-
били, миниванове и компактни кросо-
увъри, през 2018 г. DR лансира изцяло 
нова гама. Днес, след като затвърди 
позиции си на италианския пазар, DR 
започва разширяването си с нова гама 
от SUV и кросоувъри с атрактивно 
съотношение цена-качество. DR навли-
за на европейския пазар с изцяло нова 
гама високопроходими модели - DR3, 
DR4, DR Evo5, DR6 и DR3 EV - електри-
чески прототип, който ще се продава 
от 2020 г. Стартовите цени са от 29 
290 лева, а най-големият модел DR6 е на 
цени от 39 390 лева. За допълнителна 
система за пропан-бутан цената на 
бензиновата версия на всеки модел се 
увеличава с 1800 лева, а за инсталация 
на метан - с 3100 лева от цената на 
пропан-бутановата версия.

Чешката марка Skoda има повод 
за двойна доза оптимизъм, като пред-
стави изцяло новия хечбек Scala, както 
и новия компактен кросоувър Kamiq, 
който се позиционира под по-големите 
си братя Karoq и Kodiaq. На щанда на 
Skoda посетителите можаха да видят 
и модернизираната версия на Skoda 
Superb във високопроходимата версия 
Superb Combi Scout със система 4х4 за 
задвижване на всички колела. Цената 
на изложената модификация с богато 
оборудване е 68000 лв., което за поре-
ден път потвърждава факта, че чехи-
те предлагат едно от оптималните 
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съотношения качество-цена. Изложе-
ният на щанда Kodiaq е в най-динамич-
ната си версия RS с 2,0-литров турбо-
дизелов двигател с мощност 240 к.с.

Един от най-красивите кросо-
увъри посетителите  видяха на щанда 
на Mazda, където е изложена новата 
Mazda CX-30, изградена на базата на 
новата Mazda 3. Японската компания 
позиционира новия кросоувър между 
двата успешни модела CX-3 и CX-5. 
Mazda CX-30 е ориентирана към млада-
та аудитория и компанията очаква да 
привлече клиентите, които искат да 
купят ярък и стилен автомобил. Пред-
лага се с богата гама от комбинации – 
с два бензинови двигателя и един дизе-
лов, както във версии с предно преда-
ване, така и със задвижване 4х4, с 
6-степенна ръчна или 6-степенна 
автоматична скоростна кутия. Базо-
вото ниво на оборудване е много бога-
то, а цените започват от 45 980 лева. 
Със същия революционен двигател 
SkyActiv-X, който съчетава силата на 
бензиновия мотор и ефективността 
и ниския разход на съвременен дизелов 
агрегат, дебютира и новата Mazda 3 
във варианти хечбек с 5 врати и седан. 
Новата Mazda 3 може да се поръча с 
нова система за задвижване на чети-
рите колела 4х4, при която има сериоз-
но намаляване на загубите на въртящ 
момент. Най-вълнуващата премиера 
на щанда на Mazda бе двуместният 
роудстър MX-5 в своята лимитирана 
версия от 3000 екземпляра, наречена 
30th Anniversary Edition, посветена на 
30-ата годишнина от появата на 
модела. 3 бройки от юбилейната вер-
сия са предназначени за България. 

Друг японски гигант - Honda - 

представи новия кросоувър CR-V във 
версия Hybrid, както и бензинов вари-
ант, чието ново поколение вече е 
налично и със 7-местна конфигурация. 

Една от важните премиери на 
Peugeot бе новият напълно електри-
чески градски хечбек Peugeot е-208. 
Освен електрическата версия, новото 
Peugeot 208 може да се види и в конвен-
ционалната си модификация с бензинов 
двигател. Посетителите се насладиха 
и на новото Peugeot 508 във версиите 
седан и комби, което беше избрано за 
„Кола на годината в България” за 2019 
година. Компания на леките коли прави 
многофункционалният автомобил на 
годината Peugeot Rifter, който се пред-
лага в пътнически версии с 5 или 7 мес-
та.

На щанда на „София Франс Ауто” се 
появи и още една марка - DS Automobiles 
-  премиум марката на PSA Group. Вто-
рата генерация на моделите DS съче-
тава изтънченост и модерни техноло-
гии. 

Другата френска марка – Citroеn - 
също показа цялата си обновена модел-
на гама. Всички модели се отличават с 
дързък дизайн и изключителен ком-
форт, плод на 100-годишния опит в 
тази сфера. Citroеn показа новия флаг-
мански кросоувър Citroеn C5 Aircross, 
който през 2020 г ще предложи и хибри-
дна версия, както и бестселърът C3, 
новият C4 Cactus, първият кросоувър в 
гамата C3 Aircross и новият Berlingo, 
носител на престижната награда 
International Van of the year 2019. Най-го-
лемият експонат на Citro n бе пътни-
ческият миниван SpaceTourer Business 
Lounge, който се предлага в три дължи-
ни и е отличен избор за семейства, за 

споделени пътувания и за хора, работе-
щи в сферата на транспортните услу-
ги.

Един от най-вълнуващите щандове 
безспорно бе експозицията на италиан-
ските марки Abarth, Alfa Romeo, FIAT 
и перлата Maserati. Посетителите се 
насладиха на вълнуващия спортен град-
ски мъник Abarth 595 Competizione, кой-
то е предназначен за хората, търсещи 
съчетание между неподправено изпъл-
нение, микро размери и чист адреналин. 
Стилният седан Alfa Romeo Giulia пле-
нява с италиански дизайн и е способен 
да задоволи всяко желание и прищявка. 
Кросоувърът Alfa Romeo Stelvio има 
всички необходими качества на първо-
класен SUV и предизвиква несравнима 
емоция при шофиране. Най-спортният 
модел на Alfa Romeo е двуместният 
роудстър 4C. Марката Maserati бе пред-
ставена с три модела – спортното 
купе GranTurismo, бизнес лимузината 
Quattroporte с 4 врати и 4 места, както 
и първия кросоувър Levante, който 
предлага върховна комбинация от пред-
ставяне на пътя с офроуд способности. 

Една от водещите компании в 
областта на зарядните станции за 
електрически коли ABB също присъст-
ва на изложението в София и то със 
специална мисия. Станциите на фирма-
та осигуряват енергията за задвижва-
не на електромобилите, Мрежата от 
станции на ABB в България в момента 
включва 32 обекта, като още 8 са пла-
нирани в близкото бъдеще. Поддръжка-
та на тези колонки е денонощна, седем 
дни в седмицата. Станциите са от 
типа Terra 54 с единичен, двоен или 
троен 50-кВ изход и поддържа стандар-
тите CHAdeMO, CCS и Type 2AC.

Какво ново у нас
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Плевенчанинът Пламен Ива-
нов спечели специална награ-
да за най-бърза смяна на 

гума на камион в едно от най-голе-
мите състезания за професионални 
шофьори в света - Optifuel Challenge 
2019. Той успя да извърши операция-
та за 1 минута и 24 секунди. Бъл-
гаринът отново намери място и в 
Топ 5 на най-ефективните шофьори 
в изключително тежката конку-
ренция на глобалния финал на шам-
пионата, организиран от Renault 
Trucks в Лион.

В решаващата надпревара взеха 
участие общо 25 състезатели от раз-
лични държави. Те бяха излъчени в на-
ционалните кръгове на Optifuel 
Challenge 2019 от общо близо 3000 
участника. Това е петото издание на 
едно от най-големите състезания за 
шофьори на камиони в света, насочено 

Българин с наградаБългарин с награда за  за 
най-бърза смяна на гума най-бърза смяна на гума 

на камион в светана камион в света

към ефективното шофиране – намаля-
ване на разхода на гориво без компро-
мис с качественото изпълнение на ре-
алните транспортни задачи.

Глобалният финал се проведе в две 

части. В първия кръг финалистите по-
пълваха въпросник, който проверява 
знанията им за принципите на еколо-
гично шофиране и как може да се намали 
разходът на гориво. Във втората фаза 
всеки един направи 40-минутно състе-
зателно шофиране в реални пътни ус-
ловия с Renault Trucks T Optifuel с 13-ли-
тров двигател Euro 6, версия C. Целта 
е да се постигне най-висока ефектив-
ност – най-нисък разход на гориво при 
оптимална средна скорост. 

Въпреки високата си комбинирана 
оценка, Пламен Иванов, който спечели 
световната титла в предишното из-
дание на Optifuel Challenge през 2017 го-
дина, този път остана пети. С изклю-
чително малки разлики в челното кла-
сиране, купата за 2019 година и голяма-
та награда камион Renault Trucks T 
High 480 модел 2019 година отидоха при 
представителя на Словакия. 

„Гордеем сме с представянето на 
Пламен, който за пореден път защи-
ти достойно цялата българска гилдия. 
Конкуренцията беше изключително 
тежка, а разликите в резултатите 
тази година наистина бяха минимал-
ни. Тъй като състезанието се провеж-
да при реални пътни условия понякога 
е необходим и малко късмет.”, обясни 
Иван Ушев, Търговски директор на 
Renault Trucks за България. „За нас Пла-
мен остава шампион и се радваме, че 
все пак си тръгваме от Лион с награда 
в паралелно състезание, което също 
никак не беше лесно.”, допълни той.



Какво ново в чужбина

9бр. 9 (151), октомври, 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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Престижното немско автомобилно списание Auto 
Bild отново сравни предимствата и недостатъ-
ците на повече от 100 зимни и всесезонни гуми 

при комплексни тестове. 
Най-големият тест, в който се включиха 53 различни 

зимни гуми с размер 225/45 R1, е Winter-Supertest, комбини-
ращ няколко критерии. Oсновният акцент се поставя върху 
една характеристика - дължината на спирачния път - както 
върху сняг, така и върху мокри и сухи пътни настилки. Ре-
зултатът от всички тестове класира на първо място по-
следната първокласна зимна гума Bridgestone.

Новата зимна гума е разработена въз основа на резулта-
тите от клиентско проучване сред 20 000 участници от 
цяла Европа, проведено от Bridgestone. Специално внимание 
е обърнато на ежедневните предизвикателства, с които во-
дачите се сблъскват постоянно. Участниците споделят, че 
разчитат на зимна гума, която предлага надежден контрол 
върху автомобила при мокри условия, както и стабилно 
представяне на сняг и лед. „Нашият фокус е върху намиране-
то на реални решения на истинските проблеми, с които шо-
фьорите се сблъскват на пътя всеки ден“, коментира Иво 
Добрев, Мениджър на Bridgestone България. „Изключително 

Bridgestone отличени 
с първо място на 
тестовете за зимни 
гуми на Auto Bild

Bridgestone отличениBridgestone отличени 
с първо място нас първо място на 

Bridgestone наградени за Bridgestone наградени за 
„Производител на годината „Производител на годината 
за зима 2019” за зима 2019” 

щастливи сме от високата оценка, която получихме от 
Auto Bild. Тя потвърждава за пореден път, че създаваме уве-
реност там, където е най-важно – именно, когато превоз-
ното средство стъпи на пътя“

С новия Blizzak LM005 Bridgestone добавя още една пър-
вокласна зимна гума в своето портфолио, предлагаща из-
ключителни характеристики и високи нива на сигурност. 
LM005 вече е определена за една от най-добрите гуми спо-
ред теста на T V S D в категориите "спиране на сняг", 
"спиране на лед" и "сцепление върху сняг" и сега Bridgestone 
отново доказва предимствата си, този път в различните 
тестове на Auto Bild. В категорията 225/45 R17 LM005 е 
класиран с марката „отлично“.

Bridgestone Blizzak се предлага в 118 размера (14 до 21''). 
През 2020 ще има още 46 допълнителни размера, цоловата 
система ще бъде удължена до 22“ и технологията DriveGuard 
на Bridgestone ще се предлага в 24-те най-популярни разме-
ра. Това е и първата зимна гума, която носи EU Label A за 
мокро сцепление за цялостната си гама.
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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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изцяло електрическо Volvo XC40 и нова-
та линия автомобили Recharge.“              

Volvo XC40 Recharge е всичко, което 
клиентите очакват от шведския пре-
миум бранд. Електромобилът разпола-
га с най-модерния изцяло електрически 
задвижващ механизъм на всички коле-
ла, който предлага обхват от над 400 
км с едно зареждане и мощност от 408 
к.с.. При система за бързо зареждане ба-
терията има възможността да се за-
реди до 80% само за 40 минути.

Инфотейнмънт системата с 
Android е напълно интегрирана с Volvo 
On Call. Чрез тази платформа водачи-
те на Plug-in хибридни автомобили мо-

гат да проследят колко време прекар-
ват в режим на електрическо шофира-
не. За да отговори на очаквания ръст на 
търсенето на своите Recharge автомо-
били, Volvo Cars ще утрои производ-
ствения капацитет на електрифици-
раните автомобили и от следващата 
година клиентите ще могат да се въз-
ползват от опцията Designer’s choice, с 
потенциал за драстично намаляване на 
сроковете за доставка. Стремежите 
на Volvo Cars са 20% от общите про-
дажби през 2020 г. да бъдат именно от 
Plug-in хибридни автомобили. 

Volvo Cars е единственият произво-
дител на автомобили, който предлага 

вариант за Plug-in при всеки модел 
от своята гама - от компактния 
XC40 през автомобилите от серия 60 
до флагмана на компанията - Volvo 
XC90.

XC40 Recharge и автомобилната 
линия Recharge са ясно доказател-
ство за амбициозния нов план за 
действие на компанията. Той пред-
ставя конкретни действия в съот-
ветствие с Парижкото споразуме-
ние за климата и амбицията на Volvo 
Cars да се превърне в компания с 
устойчиво развитие по отношение 
на климата до 2040 г.  

Volvo CarsVolvo Cars представи  представи 
изцяло електрическото изцяло електрическото 
Volvo XC40 RechargeVolvo XC40 Recharge  
като част от нова електрифицирана като част от нова електрифицирана 
автомобилна линияавтомобилна линия

Бъдещите клиенти на Volvo 
ще трябва да отговорят на 
един основен въпрос: искате 

ли новото ви Volvo да бъде с кабел 
за зареждане или без? Volvo Cars 
представи XC40 Recharge, първият 
изцяло електрически автомобил на 
компанията и първият модел от 
най-новата концепция за автомоби-
ли Recharge.

XC40 Recharge, базиран на много-
кратно награждавания и най-продаван 
компактен SUV XC40, е първият от 
семейството изцяло електрически 
Volvo автомобил. Представянето на 
модела е истински ключов момент за 
Volvo Cars: първият електромобил на 
компанията и първият Volvo автомо-
бил с чисто нова инфотейнмънт сис-
тема, задвижвана от операционната 
система Android на Google.

През следващите пет години Volvo 
Cars ще пуска изцяло електрически ав-
томобил всяка година. Стремежът на 
компанията е 50% от световните 
продажби до 2025 г. да бъдат от изця-
ло електрическите автомобили, а ос-
таналите от хибриди. Recharge ще 
бъде всеобхватното име за всички 
електрически и хибридни Volvo авто-
мобили.

От началото на 2020 г. клиентите, 
влизащи в уебсайта на Volvo Cars, ще 
бъдат питани дали искат автомо-
бил Volvo Recharge или не. За допъл-
нително стимулиране потребите-
лите да изберат електрически ав-
томобил, всеки нов хибриден модел 
на Volvo Recharge ще има право на 
безплатно електричество за една 
година.

„Няколко пъти вече сме споде-
ляли, че за Volvo Cars бъдещето е 
електрическо.“, каза Хакан Самуел-
сон, изпълнителен директор на 
компанията. „Сега предприемаме 
важна стъпка в тази посока, а 
именно, представянето на нашето 

Какво ново в чужбина
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На една маса с победителите!

Скоро не ми се беше случва-
ло да видя бизнесмен, мъж 
с обноски, на гала вечерта 

по връчване на наградите на 
Busworld в Брюксел, така искрено 
да се вълнува. Господинът на ма-
сата до мен следеше с интерес 
случващото се на сцената и кога-
то дойде ред на наградите видях 
много добре как вицепрезидента 
на Volvo г-н Ulf Magnusson стис-
каше палците и на двете си ръце. 
И ето, че чудото стана.

На нашата маса се наредиха 
най-много награди, връчване тази 
вечер в балната зала на EXPO 
сградата в Брюксел.

„Знаеш ли, че седиш на масата 
на победителите?!“, гордо ми 
заяви моя съсед на луксозно подре-
дената за целта маса.

Отдадох се на вълнението в 
залата и се зарадвах, че ставам 
макар и за малко съпричастен с 
голямата радост на гиганта в 
световната индустрия за товар-
ни и пътнически превози на кон-
церна VOLVO. 

Но как се стигна дотук?
Малко емоции!
Тазгодишното изложение на 

Busworld според мен e ненадмина-
то не само от досегашните си 
прояви в Белгия и по света. То успя 
да покаже и ни направи съпри-

частни към света на автобусите. 
Тези, на които се возим всеки ден, 
ползват ги нашите роднини и 
милиони хора по света.

Най-големият успех на 
Busworld Брюксел е, че успя да 
запази традициите, изградени 

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?



14 Автобуси&микробуси бр. 9 (151), октомври, 2019

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?

досега, като постави нов облик с 
много фин нюанс на приемстве-
ност и крачка в бъдещето.

Самият факт да показваш 
изключително бързо развиваща-
та се автобусна индустрия и да 
успееш да „затвориш“ за няколки 
дни в залите на EXPO Брюксел, 
като в същия момент я предста-
виш пред света – това е нещо 
изумително!

Този път организаторите над-
минаха себе си. Някак си спонтан-
но отстрани погледнато се дви-
жеше този изключителен свят 
на автобусите.

Тъй като вече е обявена и 
датата за следващото изложение 
тук през октомври 2021 година, 
летвата е вдигната много високо 
и предизвикателствата са голе-
ми.

Но виждайки опита и ерудици-
ята на г-жа Мийке Глорио и нейна-
та завидна жизненост, бихме 
били сигурни, че Busworld доказа 
за сетен път своята световна 
марка!

А сега факти!

Инж. Георги Милошев
Наш специален пратеник 

в Брюксел
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Най-голямото изложение за 
автобуси в света организи-
ра първото си издание в 

Брюксел от 18 до 23 октомври 
2019 г. Изложителите, посетите-
лите, пресата и организационни-
те екипи са единодушни: постиг-
на се голям успех. Busworld беше 
по-голям и по-добър от всякога.

Показателите  се увеличиха: по-
вече пространство (50 000 до 79 000 
кв.м), пове-че изложители (376 до 
511 от които 176 новодошли) и по-
вече посетители (37 274 до 39 798). 
2019 г. определено беше крайъгълен 
камък в историята на Busworld.

МЕЖДУНАРОДНА 
ПУБЛИКА

Участваха 511 изложители от 37 
страни, включително Турция, Гер-
мания и Ки-тай. Присъстваха посе-
тители  от 143 страни, което е 
съществена разлика в сравнение със 

Преместването на  Преместването на  
Busworld Европа Busworld Европа 
в Брюксел в Брюксел 

118-те държави през 2017 г. Busworld 
ясно потвърди и дори за-сили своя-
та двугодишна международна плат-
форма за продажби за всички профе-
сионалисти в автобусната индус-
трия по целия свят.  

Реджи Дешахт, президент на 

Busworld, реагира гордо: „Разбира се, 
това е най-добрата възможна ево-
люция за Busworld, за която рабо-
тим и се надявахме. Издание след 
издание, растежът и интернацио-
нализацията вървяха ръка за ръка. 
Нямаше да можем да направим това 
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без лоялната подкрепа на нашите 
изложители."

ПРЕМЕСТВАНЕ 
В БРЮКСЕЛ: ОКОТО 

НА БИКА
Поради непрекъснатия растеж 

на изложението Busworld, беше ре-
шено да се премести в по-голям из-
ложбен център: Брюксел Експо. Не 
всички изложители и посетители 
бяха убедени в тази идея от самото 
начало. Kortrijk Xpo беше много попу-
лярно място, въпреки че беше твър-
де малък от доста време. Днес всич-
ки са единодушни: това беше пра-
вилният избор.

Mieke Glorieux потвърждава с го-
ляма усмивка: „Направихме го! Беше 
много ра-бота и много безсънни 
нощи, но всички можем да се горде-
ем с резултата. Ис-кам да благодаря 
на всички хора, участващи в този 
успех: моя собствен екип, екипът на 
Kortrijk Xpo, който се премести в 
Брюксел с нас, за да организира 
до-пълнителните услуги и не на по-
следно място, екипът на Брюксел 
Експо, който свърши огромна рабо-
та. Както винаги съм благодарна за 
многото изложители, които ни 
подкрепиха, и за многобройните по-
сетители, които идваха повече от 

всякога. И накратко: много съм 
щастлива! ”

ЕЛЕКТРИФИКАЦИЯТА, 
ЕДНА ЕСТЕСТВЕНА ТЕМА

Въпреки че Busworld никога не 
определя конкретна тема, темата 
за електрифи-кация се развива ес-
тествено по време на това издание. 
Почти всеки автобус, присъстващ 
на  Брюкселското изложение, беше 

оборудван с електрическа ли-ния. 
Става дума  за батерии, автономия, 
кВтч, възможности за зареждане ... 
очевидно електричеството беше 
във въздуха.

НАГРАДИ НА BUSWORLD, 
ПОБЕДИТЕЛИТЕ

Както в предишните издания, 
Busworld организира свой собствен 
конкурс: Busworld Awards. Всички 
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производители на превозни сред-
ства бяха поканени да участват в 
него с превозните средства, които 
представиха по време на из-ложе-
нието.

Голямата награда отиде при во-
дородния Van Hool Exqui.City FC 
Design Pau. Благодарение на капаци-
тета си на оперативна автоном-
ност, който напълно надминава 
този на другите превозни сред-
ства.

Журито похвали характеристи-
ките за безопасност, напълно отде-
леното прост-ранство на водача с 
централно разположени контроли, 
отличната видимост за водача и 
множеството камери, покриващи 
цялата външна зона на автобуса.

Голямата награда при междуг-
радските автобуси отиде при Volvo 
9900. Печели чрез добри резултати 
в дизайна, поддръжката, качество-
то на шофиране, ком-форта и уско-
ренията. Безопасността е още едно 
предимство на този автобус, кой-
то дава на Volvo отново знака за 
безопасност. Журито беше впечат-
лено от автоматичната система 
за гасене на пожар с пасивна и ак-
тивна безопасност, черната кутия 
и бордовия компютър, пасивната 
безопасност на водача (зона на аб-
сорбиране на енергия) и безопас-
ността на пътниците.

Тук можете да намерите награ-
дените етикети на върхови пости-
жения:

ТУРИСТИЧЕСКИ АВТОБУСИ
За комфорт: 

Mercedes-Benz eCitaro
За безопасност: 

MAN Lion's City Hybrid
За дизайн: Yutong U12

За екология: 
Van Hool Exqui.City FC Design Pau

ГРАДСКИ АВТОБУСИ

Комфортен автобус: 
Van Hool EX11H

Комфортен автобус: 
Setra Topclass S 531 DT
Автобус за дизайн: 

Yutong T13
Автобус  за екология: 

Yutong ICe12
Автобус за безопасност: 

Volvo 9900
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www.sta rbucks .b g 

STARBUCKS® THE MALL 

STARBUCKS® SOFIA RING MALL  

STARBUCKS® PARADISE CENTER 

STARBUCKS® BULGARIA MALL 

STARBUCKS® SERDIKA CENTER 

 

STARBUCKS® GALLERIA MALL  

STARBUCKS® MALL PLOVDIV 

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA 

 

  Starbucks Bulgaria  
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Какво представиха Какво представиха 
Volvo Buses, Van Hool и Temsa Volvo Buses, Van Hool и Temsa 

Традициите трябва да се 
спазват. Всяко издание на 
Busworld Europe идва с на-

гради Busworld, наричани преди 
Европейската седмица на авто-
бусите (ECW). Тази година не 
беше по-различно, но декорът 
беше по-величествен от всяко-
га! 25-тото издание на Busworld 
за пръв път се проведе в Брюк-
сел, като събра хиляди посети-
тели от цял свят.

СВЕТОВНА ПРЕМИЕРА НА 
НОВИЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

СЪЧЛЕНЕН АВТОБУС НА VOLVO

Volvo Buses пуска нов съчленен 
автобус с електрическо задвиж-

ване, който може да превозва до 
150 пътници и с 80 на сто по-ниска 
консумация на енергия в сравне-
ние със съответения дизелов 
автобус. С електрически съчле-
нен Volvo 7900, Volvo Buses прави 
привлекателно електрифицира-
нето  дори на високочестотни 
автобусни маршрути с голям 
брой пътници. Новият съчленен 
автобус с електрическо задвиж-
ване е показан  за първи път пред 
широката публика на изложение-
то Busworld в Брюксел на 18-23 
октомври.

„Преди десет години пуснахме 
първия си електрифициран автобус. С 
пускането на пазара  на новия модел, 

днес предлагаме една от най-широки-
те и модерни гами от хибриди на 
пазара  на автобуси, безшумни и без 
вредни емисии и с електрическо зад-
вижване. Това дава на малки и големи 
градове нова възможност за елек-
трифициране на обществения им  
транспорт, за да съответства на 
конкретните  условия “, казва Хокан 
Агневал, президент на Volvo 
Buses.

С пространство за 150 пътни-
ци и консумация на енергия, с 80 
процента по-ниска, отколкото 
за съответния дизелов автобус, 
Volvo 7900 Electric Articulated ком-
бинира висок капацитет на път-
ниците и ниски експлоатационни 

ване който може да превозва доо днес предлагаме една от най-широки-

Busworld Europe 2019
нана
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разходи. Автобусът има гъвкава 
конструкция и може да бъде 
оптимизиран за да отговаря на 
различни нужди. „За да бъде мак-
симално опростен достъпът до 
електрифицираното бъдеще,  
Volvo 7900 Electric Articulated се 
предлага като решение „до ключ” 
с фиксирана, предварително 
определена цена на километър. 
Ние гарантираме, че операто-
рът винаги има автобус, готов за 
път, без да е необходимо да го 
купува. Обслужването, ремонти-
те, поддръжката на батерията 
и обучението на водачите са 
включени “, обяснява Хокан Агне-
вал.

Volvo Buses също може да се гри-
жи за цялостното управление на 
проекти, от симулация на марш-
рути и анализ до внедряване на 
инфраструктура за таксуване.

ДВЕ ДЪЛЖИНИ, ДВЕ СИСТЕМИ 
ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Volvo 7900 в търговска конфигу-
рация ще се предлага с две дължи-
ни – 18 и 18,7 метра – и е проек-
тиран да отговори на високите 
изисквания за капацитет, ком-
форт и информация за движение-
то, като в същото време предла-
га ефективен поток на пътни-
ци. Батериите ще се зареждат 
както чрез станции за бързо 
зареждане в двата края на марш-
рута, така и чрез зареждане през 
нощта в депото посредством 
CCS. 

От гледна точка на производи-
телността Volvo 7900 Electric 
Articulated е разработен, за да 
осигури първокласна управляе-
мост дори при взискателни 
наклони и може да се справи с 
напълно натоварен старт при 
наклон от 20 градуса.

НИСКО НИВО НА ШУМ И 
ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ

Volvo 7900 е проектиран да 
ускори още по-бързо движението  
на пътници и да им даде тихо и 
комфортно возене. Автобусът 
разполага с четири двойни вра-
ти, големи неподправени подови 
площи и ергономично оформени 
перила и ръкохватки, както и 
седалки, проектирани от Volvo. 
Кабината дава на шофьора 
командващ поглед на околния 
трафик и удобна позиция за 
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шофиране. Ниското ниво на шум 
намалява риска от умора и раз-
сейване. Климатичният блок с 
голям капацитет осигурява при-
ятна температура както за 
пътниците, така и за шофьори-
те.

Електрически съчленения Volvo 
7900 е проектиран така, че да 
може да се движи в определени 
зони с особено строги изисквания 
по отношение на шума, изгорели-
те емисии и скоростта, като 
зони с нулеви емисии в градски 
центрове и закрити автобусни 
спирки. За да се повиши допълни-
телно безопасността за незащи-
тени участници в движението, 
автобусът може да бъде оборуд-
ван със зона за безопасност. Упра-
вление, което автоматично пре-
дотвратява превишаването на 
определените ограничения на 
скоростта и система за откри-
ване на пешеходци и колоездачи, 
която предупреждава водача, ако 
има риск от сблъсък с пешеходци 
или колоездачи.

VOLVO МОДЕРНИЗИРА СВОИТЕ 
НАПЪЛНО ХИБРИДНИ 

АВТОБУСИ – ВЕЧЕ МОЖЕ ДА  СЕ 
КАРА ПО-ДЪЛГО И БЕЗ ЕМИСИИ

Хибридните автобуси на Volvo 
са модернизирани. Вече може да 
се  шофира безшумно и без емисии 
на електричество при по-високи 
скорости и да се  покриват 
по-дълги разстояния от преди. 

Това създава нови възможности 
за операторите да използват 
хибридни автобуси дори в зони с 
нулеви емисии в градските цен-
трове и други чувствителни 
зони. Обновяването е достъпно 
за пълната гама от нови хибрид-
ни автобуси Euro 6 на Volvo Buses. 
Новината бе съобщена  на  изло-
жението Busworld в Брюк-
сел. „Откакто представихме първия 
си хибриден автобус преди десет 
години, технологията непрекъснато 
се развива и усъвършенства. С модер-
низацията днес правим още една 
жизненоважна стъпка към разширя-
ване възможностите на нашите кли-

енти за извличане на предимствата 
на електрическата енергия, като в 
същото време запазваме впечатлява-
щата гъвкавост, предлагана от 
хибридните автобуси“, казва Джони 
Лидман, продуктов мениджър на 
градските автобуси на Volvo .

ОТВАРЯ ВРАТАТА ЗА РАБОТА В 
ЗОНИ С НУЛЕВИ ЕМИСИИ

Хибридните автобуси на Volvo 
вече могат да се движат спокой-
но, без вредни емисии и енергийно 
ефективно електричество, дори 
преди да пристигнат на автобус-
ната спирка, докато спират за 
качване и излизане или при напус-
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кане на автобусната спирка. 
Електрическото задвижване 
може да се използва със скорост 
до 50 км/ч, в сравнение с предиш-
ните 20 км/ч. В зависимост от 
климата и топографията авто-
бусът може да работи с електри-
чество до един км. Ъпгрейдът на 
хибрида включва и системата на 
Volvo за геофониране, Volvo Zone 
Management, която дава възмож-
ност на оператора да програми-
ра шината, така че автоматич-
но да преминава към електриче-
ско задвижване в избрани зони и 
да регулира скоростта си без 
активно спиране. Надстройката 
обхваща както новите, така и 
съществуващите хибридни 
автобуси Euro 6 на Volvo. „Всеки 
отделен градски и автобусен марш-
рут има своите специфични предпос-
тавки. За да осигурим оптимално 
транспортно решение, с правилното 
представяне на превозното сред-
ство, ние винаги предприемаме 
задълбочена подготовка заедно с 
нашите клиенти, включително под-
робен анализ на предвидения марш-
рут“, обяснява Джони Лидман.

VAN HOOL ПРЕДСТАВЯ ПЕТ 
АВТОБУСА, ОБОРУДВАНИ СЪС 

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?



24 Автобуси&микробуси бр. 9 (151), октомври, 2019

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?

СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
КАМЕРАТА VISION SYSTEMS

Van Hool избра решението на 
Vision Systems Smart-Vision да обо-
рудва два автобуса от серията EX 
и два от диапазона TDX, изложени 
в Busworld. Тази система за мони-
торинг на камерата е част от 
многото технологични иновации, 
интегрирани в автомобилите на 
Van Hool, които отразяват инова-
тивната сила на компанията.

Smart-Vision заменя огледалата 
за обратно виждане с камери с 
висока разделителна способност 
и интериорни дисплеи, за да пред-
ложи оптимизирана видимост и 
подобрена ергономичност. В срав-
нение със стандартните огледа-
ла за обратно виждане, интери-
орните дисплеи премахват 
отблясъците, а автоматичното 
регулиране на яркостта на екра-
ните  и гарантира отлична види-
мост при всякакви условия на 
осветление, на входа и изхода на 
тунелите, през нощта и деня, 
при всяко време и при всякакви 

условия на шофиране. В допълне-
ние към елиминирането на стра-
ничните слепи петна, решение-
то предоставя функции като 
помощ при паркиране и маневри-
ране, помощ при насочване и 
наблюдение на сигурността око-
ло превозното средство.

Серията EX отчита комфорта 
и безопасността на пътниците 
по екологичен и икономически 
отговорен начин, като същевре-
менно постига ефективност и 
елегантност.

Smart-Vision на Vision Systems 
напълно отговаря на тези нужди. 
Отстраняването на огледалата 
понижава устойчивостта на 
вятър за подобрена аеродинами-
ка, което намалява разхода на 
гориво с около 5% и емисиите на 
CO2. Освен това намалява разхо-
дите за поддръжка и времето за 
прекъсване, свързано при  счупва-
не на огледалото, и предлага мно-
го модерен дизайн.

Що се отнася до гамата TX и 
по-конкретно автобусът на два 

етажа TDX Astromega, авто-
бусът  за комфорт от най-висок 
клас, задачата беше да осигури на 
водача ниво на комфорт, по-висо-
ко от това на пътниците. Smart-
Vision на Vision Systems отговаря 
на това очакване, тъй като 
намалява умората на водача, 
като предлага разширена види-
мост и повече ергономичност.

Горди сме да оборудваме превозни-
те средства на водещ производител 
на автобуси в Европа с наше решение. 
Да бъдеш част от иновативното 
оборудване на Van Hool е много въз-
награждаващо и напълно съответ-
ства на нашия ангажимент да про-
дължим иновациите като ключ към 
диференцирането в създаването на 
стойност, като същевременно отго-
варяме на въпросите за комфорт и 
безопасност.”, Заяви Дейвид Ле 
Берре, генерален мениджър на 
Business Tech Unit , Отдел Vision 
Systems, посветен на ADAS.

Vision Systems вече снабди 22 
трамваи Van Hool Exqui.City в 
Женева (Швейцария) и ще оборуд-
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ва 33 нови трамвайни автобуса 
Exqui.City до средата на 2020 г. за 
TPG, местния оператор на 
обществен транспорт в Женева.

TEMSA представи нов ком-
плект батерии и пет автобуса
Maraton, HD, MD9, MD7 и Avenue 
Electron от спектъра на TEMSA 
бяха в Busworld Europe. По време 
на изложението г-н Serkan Uzunay 
от TEMSA, произнесе реч и пред-
стави новата инициатива на 
TEMSA –  TEMSA TECH, както и  
разработките до  2025 г.

Busworld Europe е най-голямо-
то изложение на автобусната 
индустрия в света, където 
TEMSA представи своите 5 авто-
буса и новия комплект батерии .

Изразявайки колко са развълну-
вани от въвеждането на широка-
та продуктова гама в изложение-
то Busworld Europe, г-н Uzunay 
каза: „Всъщност това изложение е 
събитието, в което обявяваме нача-
лото на нова ера. По отношение на 
иновациите, новата TEMSA ще бъде 
по-гъвкава за реакция и по-ориенти-
рана към клиента от всякога. Отсега 
нататък ние ще се трансформираме 

в технологична компания, която про-
извежда автобуси, а не производител 
на автобуси.”

TEMSA ще предлага електри-
чески автобуси във всеки сегмент 
до 2025 година. Г-н Узунай подчер-
та факта, че с нарастването на 
урбанизацията светът се проме-
ня много бързо и се привежда нов 
начин на живот заедно с нови 
изисквания. Той добави „Всички 
знаем, че можем да управляваме 
този мегатренд с интелигентни, 
свързани, споделени и разбира се еко-
логични решения за мобилност. 
Интелигентните и чисти решения 
за мобилност ще бъдат нашата 
северна звезда отсега нататък. Ще 
предлагаме електрически превозни 
средства във всеки сегмент до 2025 
г.“

„TEMSA TECH” РЕШЕНИЯ

Подчертавайки, че е необходим 
цялостен подход, за да се решат 
неотложните проблеми на окол-
ната среда, г-н Узунай продължи: 
„Ние го наричаме „TEMSA 
Tech”. Това е нов начин за правене на 
бизнес и създаване на интелигентни, 

устойчиви и високотехнологични 
решения. Нашата цел е да бъдем дос-
тавчик на технологии. Ние сме раз-
работили Battery Pack и система за 
управление на батерията с всеотдай-
ни усилия на талантливите инжене-
ри от Temsa. Горд съм да съобщя, че 
всички нововъведения на TEMSA Tech 
са готови и продължават да 
нарастват за автомобилната индус-
трия. “

ПЪРВИЯТ ПРОДУКТ: БАТЕРИЯ

Серкан Узунай подчерта, че 
първият продукт на TEMSA Tech 
е готов: „Батерията е първият про-
дукт на TEMSA Tech. Едно единстве-
но зареждане е достатъчно, за да 
захрани Международната космиче-
ска станция за един ден. Батерията 
включва алуминиев калъф с тегло 55 
кг с 8 мм стена. Тя е не само една от 
най-леките батерии, но и една от 
най-здравите и издръжливи. Нашите 
сертифицирани батерии също са дос-
тъпни за поръчка сега.”

Материалът подготви 
инж. Георги Милошев

Наш специален пратеник 
в Брюксел
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H2.City Gold е електрически 

автобус с водород, с обхват от 

400 км и система от горивни 

клетки на Toyota. Ще бъде нали-

чен на европейския пазар през 

следващата година.

Новият автобус засилва ангажи-
мента на CAETANO за разработване 
на решения за екологично чисти градо-
ве, като по този начин допълва съ-

ществуващото предложение за елек-
трически автобуси. 

CaetanoBus става първата компа-
ния в Европа, която използва водеща-
та технология на Toyota с горивни 
клетки. „Успешното разширяване на 
нашето партньорство с горивни клет-
ки за новия ни градски автобус в Евро-
па ни позволява да демонстрираме за-
видна технология и инженерни въз-

можности, които са от световна кла-
са. Този проект ще даде възможност 
на градовете да преосмислят своята 
бъдеща мобилност и да подобрят ка-
чеството на живот“, заяви президен-
тът на Салвадор Каетано Индъс-
трия, г-н Жозе Рамос. 

H2.City Gold има автономност 
от 400 километра при едно зареж-
дане и тази продуктова характе-

H2.CITY GOLD

Нов автобус Нов автобус 
CAETANO с водород - CAETANO с водород - 
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ристика допринася за постигането 
на декарбонизирано общество, без 
да се нарушава оперативното изис-
кване.

„Благодарение на дългогодишните 
си взаимоотношения с Toyota, разби-
рането им за изискванията на пазара 
и техническите им възможности, 
CaetanoBus беше идеалният партньор 
за стартиране развитието на наши-
те дейности за продажби на силови 
двигатели в Европа“, заяви прези-
дентът и изпълнителен директор 
на TME д-р Йохан ван Зил. „Очаквам 
с нетърпение да получа първите отзи-
ви на пазара от тази инициатива и 
разширяването на бизнеса за доставка 
на технологии за водородни горивни 
клетки“, добави той.

Caetano H2.City Gold: 
Въвеждане на водород, 

изтичане на вода

H2.City Gold е новият електри-
чески автобус Caetano с водород. 
Представяйки високо екологични 
показатели без емисии на CO2, това 
превозно средство се възползва от 
най-доброто от технологията на 
Toyota и  инженерните възможнос-

ти. Превозното средство използва 
същата маса с горивни клетки ка-
то Toyota Mirai. Благодарение на 
бързото време за зареждане, по-мал-
ко от 9 минути и високата авто-
номност на автобуса, градските 
операции могат да се изпълнят лес-
но. H2.City Gold има автономност 
от 400 км / ч при едно зареждане, 
отличаваща се характеристика на 
пазара на автобусни горивни клет-
ки, позволяваща по-дълги маршру-
ти. В това превозно средство се из-
ползва горивна клетка с мощност 
60 кВт, която също се отличава със 
своя електромотор с номинална 
мощност от 180 кВт.

Отличава се с висока модул-
ност, комфорт, безопасност и 
удобство за ползване. Предлага се 
във версии 10,7 или 12 м, LHD и RHD 
и е лесно адаптивен към всяка град-
ска среда.

Резервоарите за водород и маса-
та  горивни клетки се съхраняват 
на покрива на автобуса, за да се оп-
тимизира вътрешното простран-
ство. По този начин, H2.City Gold 
може да има различни вътрешни 
оформления, предлагащи голям ка-

пацитет на пътници.
Превозното средство е оборуд-

вано с датчици за изтичане на во-
дород в горивната клетка и водо-
родните резервоари и сензори за 
катастрофа, така че в случай на 
теч или авария те да прекъснат по-
тока на водород от резервоарите. 
Чрез използването на лента за про-
мяна на цвета е възможно да се из-
вършват визуални проверки за 
евентуални течове по лесен и бърз 
начин. Подобно на 100% електриче-
ския автобус, този модел може да 
бъде оборудван и с широк спектър 
от други функции за безопасност.

H2.City Gold е създаден, за да 
предостави просто потребителско 
изживяване от самото начало. При-
ликите с конвенционалните авто-
мобили позволяват лесна адапта-
ция, така че шофирането на H2.City 
Gold може да бъде приятно и изжи-
вяяване.

Първите превозни средства ще 
се доставят през 2020 г. Това е още 
една важна стъпка напред в разра-
ботването на решения за мобил-
ност за обществен пътнически 
транспорт с нулеви емисии.
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Предлагайки транспортни 
решения в Турция за нуж-
дите на мобилността, Кар-

сан представи своите електри-
чески модели на Busworld Europe 
в Брюксел от 18.10. до 23.10.2019г.

 Моделите Jest Electric и Atak 
Electric на Karsan, проектирани и 
произведени в резултат на страте-
гическо сътрудничество с BMW, 
проявиха иновативната визия на 
компанията и привлякоха внимание-
то  на посетителите на изложение-
то. 

Изпълнителният директор на 
Карсан Окан Баш заяви: „Пускането 
на моделите Jest Electric и Atak 
Electric на световния пазар показва 
нашия търговски успех, който 
непрекъснато се увеличава благода-
рение на силния ни инженеринг, 
базиран на над 50-годишен опит и 
мисията ни да генерираме устойчи-
ви решения.Продължаваме да показ-
ваме това и на Busworld Europe на 

Karsan представи електрически Karsan представи електрически 
си модели на Busworld Europeси модели на Busworld Europe

Jest Electric иJest Electric и
Atak Electric Atak Electric 
потеглиха от Европа потеглиха от Европа 
към целия святкъм целия свят

В Karsan първо стартирахме Jest 
Electric през ноември 2018 г. в резул-
тат на стратегическото ни 
сътрудничество с BMW, а след това 
тази година започнахме масовото 
производство на прототип на Atak 
Electric, който е разработен от 
нашия екип за научноизследовател-
ска и развойна дейност, за да отго-
вори на нуждите на 8-метровия сег-
мент от електрически превозни 
средства. Дизайнът и производ-
ството на нашите превозни сред-
ства, както и пускането им на све-
товния пазар показва търговския ни 
успех, който непрекъснато се увели-
чава благодарение на силния инжене-
ринг, базиран на нашия над 50-годи-
шен опит и мисията ни да генерира-
ме устойчиви решения. Досега дос-
тавихме повече от 40 автомобила 
Jest Electric в различни страни, вклю-
чително Франция, Германия, Гър-
ция, Италия, Литва, Испания, Пор-
тугалия, Румъния и Словакия, къде-
то марката създаде свои собствени 
пазари, а наскоро навлязохме на паза-
ра в Южна Америка. Ние също допри-
несохме за процеса на трансформа-
цията на превозните средства за 
обществен транспорт в този реги-

професионалисти от цял свят и в 
същото време получаваме нови 
поръчки от страни, особено в Евро-
па. В допълнение, ние също се радва-
ме да представим за първи път в 
света Atak Electric на това междуна-
родно изложение скоро след старта 
му миналото лято.“

Карсан, местният производи-
тел в Турция, който предприема 
твърди стъпки към превръщането 
си в световна марка, представи 
своите модели електрически пре-
возни средства на 25-тото издание 
на  Busworld Europe - най-важното 
събитие за автобусната индустрия. 

Моделите Jest Electric и Atak 
Electric на Karsan получиха нови 
поръчки, както и голямо внимание 
от посетителите на изложението.

Карсан се гордее, че присъства 
на Busworld Europe като първата и 
единствена турска компания, раз-
работила два електромобила и 
започнала масово производство 
през последните години.
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он в електрически превозни сред-
ства и започнахме да доставяме Jest 
Electric и в Мексико “, каза Окан Баш 
и продължи „  Оправдана гордост е 
представянето на Atak Electric, коя-
то разработихме и произведoхме за 
кратко време. След представянето 
му в BMW Driving Academy в Мюн-
хен в края на миналия юни, Atak 
Electric за първи път се представя и 
на международно изложение като 
Busworld. С обхват от 300 км Atak 
Electric победи конкурентите си и 
привлече вниманието на няколко 
европейски страни, включително 
Франция, Румъния, България, Литва, 
Германия и Италия.

Първата поръчка за Atak Electric 
дойде от компания, която извършва 
първите операции за обществен 
транспорт с електрическо задвиж-
ване в Париж, и ние очакваме от 
там нови поръчки. Поръчките на 
тази компания, която в миналото 
закупува и превозни средства на Jest 
Electric, показа удовлетворението 
си  от превозните средства и услу-
гите на Карсан. Водещите компании 
за градски транспорт във Франция 
заявиха, че ще се радват да рабо-
тят с нас във всички свои бъдещи 
проекти. След Busworld Europe, ще 
продължим напред, за да покажем 
автобуса в цяла Европа, за да гаран-
тираме, че хората са запознати 
отблизо с превозното средство. "

В ОБХВАТ  ОТ 300 КМ, ATAK 
ELECTRIC НЕ ЗНАЕ СЪПЕРНИК!

Работейки с общ капацитет на 
батерията с мощност 220 кВтч и 
пет батерии от 44 кВтч, разрабо-

тени от BMW, 8-метровият Atak 
Electric може да се похвали с уникален 
обхват от 300 км, като изпревари 
своите конкуренти. Батериите на 
автобуса могат да се зареждат за 5 
часа с AC зареждане и за 3 часа с бър-
зо зареждане

Регенеративната спирачна сис-
тема също рециклира мощността, 
което позволява на батериите да се 
презареждат до 25%.

КАПАЦИТЕТЪТ НА 
ПЪТНИЦИТЕ ОТ 52 ДУШИ ГО 

ПРАВИ РАЗЛИЧЕН 

 Atak Electric на Karsan е снабден  с 
10,1-инчов напълно цифров мултиме-
диен сензорен екран, 12,3-инчово 
табло за управление, без ключ, USB 
портове и WiFi рутер, като добавя 
по-висока функционалност към своя-
та превъзходна технология, ком-
форт, дълъг обхват и висок капаци-
тет на батерията за най-добрите и 
най-модерните решения за масовия 
транспорт. Благодарение на елек-
трическата си система за въздушно 
окачване, моделът предлага същото 
ниво на комфорт, както при част-
ните автомобили.

 Atak Electric се предлага с два 
варианта за разположение на седал-
ките, 18 + 4 или 21 + 4 сгъваеми за 
общ капацитет от 52 пътници, 
много по-голям от това, което кон-
курентите му могат да предложат.

 Atak Electric предлага комфортно 
шофиране с изцяло дигиталното си 
12,3-инчово табло, кожен волан, ерго-
номична и модерна контролна каби-
на с панорамен ъгъл на видимост и 

удобно се откроява сред конкурен-
тите си с 10,1-инчовия сензорен 
екран, който позволява на потреби-
телите да управляват ECAS, свет-
лини, климатик, Bluetooth, мултиме-
дия и навигационни функции за се 
види състоянието на батерията, 
зареждането и налягането в гумите.

JEST ELECTRIC СЪЗДАВА СВОЙ 
СОБСТВЕН СЕГМЕНТ!

Jest Electric - 6-метров модел с 
нисък под, дебютира в края на 2018 г. 
в Академия за водачи  на BMW като 
първият продукт на Karsan с елек-
трически двигател, оборудван от 
BMW, произвеждащ 170 к.с. и 290 Нм 
въртящ момент с опция 44 или 88 
кВтч батерии на BMW.

Предлагайки най-добрите пока-
затели в своя клас с обхват до 210 
км, Jest Electric се гордее и с регенера-
тивна спирачна система, която оси-
гурява възстановяване на енергия-
та, като позволява на батериите да 
се зареждат отново със скорост 
25%. Откроявайки се с високата си 
маневреност, голямо вътрешно 
пространство, пъргавина по тесни-
те улици благодарение на компакт-
ните си размери и динамичния 
дизайн Karsan Jest Electric е готов да 
ви пренесе в бъдещето на приятно 
пътешествие.

Декориран с 10,1-инчов мултиме-
диен сензорен екран, изцяло цифрово 
табло за управление и USB портове, 
както и опционален Wi-Fi рутер, 
Karsan Jest Electric надминава по 
отношение на комфорта леките 
автомобили.

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?
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VAN HOOL представи пет превозни VAN HOOL представи пет превозни 
средства, оборудвани с камери средства, оборудвани с камери 
и система за наблюдение и система за наблюдение 
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Vision Systems Smart-Vision 
бе избрана от Van Hool, 
независим производител 

на  туристически, градски авто-
буси и промишлени превозни 
средства, да оборудва два авто-
буса от серията EX и два от 
гамата TDX. Тази система за 
мониторинг е част от многото 
технологични иновации, инте-
грирани в автобусите на Van 
Hool, които отразяват инова-
тивната сила на компанията.

Smart-Vision заменя огледалата 
за обратно виждане с камери с 

висока разделителна способност и 
интериорни дисплеи, за да предло-
жи оптимизирана видимост и 
подобрена ергономичност. В срав-
нение със стандартните огледала 
за обратно виждане, интериорни-
те дисплеи премахват отблясъци-
те, а автоматичното регулиране 
на яркостта на екраните гаран-
тира отлична видимост при вся-
какви условия на осветление, на 
входа и изхода на тунелите, през 
нощта и деня, при всяко време и 
при всякакви условия на шофиране. 
В допълнение към елиминирането 
на страничните „слепи петна“, 
решението предоставя функции 

като потискане на сляпото мяс-
то, причинено от стълб, напри-
мер.

Серията EX отчита комфор-
та и безопасността на пътници-
те по екологичен и икономически 
отговорен начин, като същевре-
менно постига ефективност и 
елегантност. Smart-Vision на 
Vision Systems напълно отговаря 
на тези нужди. Отстраняването 
на огледалата подобрява аероди-
намика, което намалява разхода 
на гориво с около 5% и емисиите на 
CO2. Освен това намалява разхо-
дите за поддръжка свързано със 
счупване на огледалото.

Що се отнася до гамата TX и 
по-конкретно автобусът на два 
етажа TDX Astromega, комфорт-
ният автобус от най-висок клас, 
задачата бе да се осигури на вода-
ча ниво на комфорт, по-високо от 
това на пътниците. Smart-Vision 
на Vision Systems отговаря на това 
очакване, тъй като намалява умо-
рата на водача, като предлага раз-
ширена видимост и повече ергоно-
мичност.

„Горди сме да оборудваме превоз-
ните средства на водещ производи-
тел на автобуси в Европа с наше 
решение. Да бъдеш част от инова-
тивното оборудване на Van Hool е 
много впечатляващо  и напълно 
съответства на ангажимента ни да 
продължим иновациите, като съще-
временно отговаряме на въпросите 
за комфорт и безопасност", заяви 
Дейвид Ле Берре, генерален мени-
джър на Business Tech Unit, Отдел 
Vision Systems.

С Vision Systems вече са снабде-
ни  22 трамвайни автобуса Van 
Hool Exqui.City в Женева (Швейца-
рия) и ще се оборудват 33 нови 
трамвайни автобуса Exqui.City до 
средата на 2020 г. за TPG, местния 
оператор на обществен транс-
порт в Женева.

Наземната транспортна дей-
ност на Vision Systems предлага гло-
бални решения за автобуси, превозни 
средства за отдих, специални превоз-
ни средства, камиони и влакове.

Vision Systems съчетава допълни-
телни умения в електрониката и 
механиката, за да осигури все по-ино-
вативни решения за подобрен ком-
форт, намаляване на разходите и 
повишена безопасност.
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BYD представи нов 
12-метров „автобус на бъдещето” 

на Busworld Europe 2019

Със значителни доставки 
продължаващи през цялата 
2019 г. и бързонарастващ 

брой на  поръчките за 2020 г., 
BYD Europe присъства на 
Busworld Europe, като затвърди 
позицията си тази година на во-
дещ на пазара производител на 
eBus в Европа.

Лицето  на щанда BYD бе 
най-новият модернизиран 12-мет-
ров модел eBus - автобусът на 
бъдещето - с редица подобрения в 
полза на транспортните компа-
нии и пътниците, включително 
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нов външен вид, подобрено пътува-
не, нова климатична система, вгра-
ден контролер "6 в 1" и набор от 
възможности за безопасност.

BYD Europe представи своите 
чисто електрически възможности 
за „общо транспортно решение“, 
включително управление на енерги-
ята, слънчеви панели, инфраструк-
тура за зареждане, електрически 
мотокари и складово оборудване;

От сравнително скорошното 
си навлизане на европейския пазар 
през 1998 г., BYD се радва на забеле-
жителен успех със своята гама от 

100% модели чисто електрически 
градски и туристически автобуси. 

BYD остава лидер на пазара по 
продажби на eBus в Европа - с поч-
ти 1000 продадени бройки до 
момента, което определя първо 
място на пазара на електрически 
автобуси. 

По-рано тази година BYD дос-
тави своя 50 000  eBus на испанския 
оператор на обществен транс-
порт TUBASA в Бадахос, което 
беше отразено в списание „Автобу-
си и микробуси“.

BYD Europe притежава умения, 

опит и ресурси да предостави 
цялостно оперативно решение, 
включително зареждане и съхране-
ние на енергия и предоставяне на 
поддръжка за управление на 
автопарка, докато превозните 
средства са в експлоатация.

Със своите две производствени 
мощности в Комаром, Унгария и 
Бове във Франция, BYD Europe вли-
за в партньорство с редица малки 
фирми и други организации, за да 
предостави по-добре персонализи-
рани решения за своите клиенти в 
отделни европейски страни.
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SUV SUV 
автомобилите автомобилите 
изискват повече изискват повече 
от гумитеот гумите
Висококачествените авто-

мобилни гуми са издръж-
ливи и правят шофиране-

то комфортно и безопасно. 
SUV автомобилите имат нуж-

да от гуми със здрава структура и 
издръжливи страници. В екстрем-
ни ситуации, гумите на големите 
превозни средства е нужно да оси-
гуряват точна реакция на корми-
лото, което също така изисква 
правилно налягане в гумите.

Високите и тежки SUV модели 
се нуждаят от подходящи гуми 
както за лятото така и за зима-
та. Тези модели обикновено из-
ползват гуми с различна каучукова 
смес и по-здрави материали в 
сравнение с моделите за леките 
автомобили.

„Големият размер на SUV ав-
томобилите и високите страни-
ци на профила на гумата, предста-
вляват предизвикателства по от-

ношение на дизайна на гумите. Ва-
жно е усещането при управление, 
завиването и цялостно поведение 
на гумата при екстремни ситуа-
ции да бъде възможно най-добро.“, 
казва Мартин Дражик, продуктов 
мениджър на Nokian Tyres за Евро-
па.

Висококачествените гуми се 
открояват при всички сценарии 
на шофиране. Първокласните гуми 
са тихи при добри условия, тоест 
на сухи и прави асфалтови пъти-
ща. На мокри или заледени пъти-
ща можете да усетите разликата 
в усещането при управлението на 
гуми с по-високо и по-ниско ка-
чество. В екстремни ситуации, 
като например внезапно спиране 
или аварийна смяна на лентата за 
движение, разликата е огромна.

„Разработчиците и тестери-
те на автомобилни гуми са запоз-
нати с екстремните условия, кое-
то им позволява лесно да откри-

ват основните разлики между 
различните гуми. Обикновените 
шофьори обаче не е задължително 
да мислят за това. Те могат да са 
изправени пред екстремна ситуа-
ция веднъж, но това ще бъде мо-
ментът, в който висококачестве-
ните гуми имат най-голямо значе-
ние.“, припомня Дражик.

ПО-ВИСОКО НАЛЯГАНЕ В 
ГУМИТЕ ЗА SUV

Шофьорите могат сами да по-
влияят на безопасността при 
шофиране като редовно проверя-
ват налягането в гумите си. 
Добре е да проверите ръковод-
ството на автомобила за препо-
ръчителното от производителя 
ниво на налягане в гумите. Шо-
фьорите, които са свикнали с леки 
автомобили е възможно да оста-
вят твърде ниско налягане в гу-
мите, когато сменят автомобила 
си с SUV модел.

„SUV моделите изискват мал-
ко по-високо налягане в гумите 
отколкото леките автомобили и 
разликата е значителна. При из-
вършване на рязка маневра с те-
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жък автомобил – като например 
аварийно избягване на друго пре-
возно средство, е важно гумите 
да реагират правилно.“, казва Ма-
ти Мори, директор „Техническо 
обслужване на клиенти” в Nokian 
Tyres.

 „В интерес на стабилността 
по време на шофиране, Nokian 
Tyres препоръчва винаги да на-
помпвате зимните си гуми с 0.2 
бара налягане над препоръките на 
производителя.“

АРАМИДНИТЕ ВЛАКНА 
ПОДСИЛВАТ ГУМИТЕ 

Развитието на продуктите в 
автомобилната индустрия на-
предва със значителни темпове 
през последните няколко години. 
Характеристиките, които са осо-
бено важни за потребителите – 
сигурност, управление и икономия 
на горивото – постоянно се подо-
бряват.

„Степента на иновации може 
да се увеличи и още повече, тъй ка-
то например материалите, кои-
то се използват в производство-
то на гуми се развиват с много 
бързи темпове. Ако производите-
лите на гуми могат да се възполз-
ват от това, тези резултати ще 

бъдат видими в продуктите им.“, 
смята Мартин Дражик.

Nokian Tyres обръща специално 
внимание на издръжливостта на 
SUV гумите. Компанията разрабо-
ти уникалната технология Aramid 
Sidewall, която подсилва страни-
цата – зоната на автомобилната 
гума, която често се смята за 
най-слаба. Страницата подсилена 
с арамидни влакна предпазва гума-
та изключително добре срещу 
пробивания, удари и прорези. Това 
е важно както на лоши, осеяни с 
дупки пътища, така и по време на 

ежедневно шофиране в градския 
трафик.

„Гумите за SUV обикновено 
имат висок профил, което означа-
ва и повече пространство за по-
вреди. Те също така са често кара-
ни доста по-грубо отколкото ле-
ките автомобили. Там където шо-
фьорите на леки коли натискат 
спирачка, водачите на SUV реша-
ват просто да преминат, което 
обаче води до по-твърдо взаимо-
действие с настилката и по-силни 
удари върху гумите.“, разяснява 
Мати Мори.
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Интелигентни технологични решения намаля-
ват оперативните разходи и подобряват 
ефективността на веригите за доставки. 

Съвременните изисквания за превоз на пътници и 
товари предизвикаха промяна в транспортния сектор 
и се превърнаха в двигател за иновации в системите за 
задвижване и свързаност на товарните превозни сред-
ства. Успешни примери за сътрудничество и премина-
ване към устойчива транспортна система представи 
на 7-мата Логистична бизнес конференция в София из-
пълнителният директор на Скания България Петър 
Дончев. Събитието съвпадна с провеждането на първо-
то в страната ни роуд шоу на модерни камиони на ме-
тан, под мотото „Устойчивост! Сега и Отвъд хори-
зонта!“.  

„Автомобилният бранш днес е изправен пред ис-
тинска технологична революция. Електрификацията, 
дигитализацията и автоматизацията са примери за 
технологични разработки, които променят нашата 
индустрия. Скания има амбицията да управлява прехо-
да към устойчива транспортна система и ние рабо-
тим с нашите клиенти и клиентите на техните кли-
енти, за да постигнем едновременно безопасност за 
околната среда и рентабилност за бизнеса им“, каза 
Петър Дончев. Според него трансформацията към 

устойчивост изисква цялостен, холистичен подход. 
Шведския производител базира промяната на три ос-
новни стълба – енергийна ефективност от една стра-
на, алтернативни горива и електрификация от друга и 
не на последно място - интелигентен и безопасен 
транспорт. „Енергийна ефективност означава да пред-
лагаме най-ефективната технология за продуктите и 
услугите на Скания, с фокус върху производителнос-
тта на силовата верига, оптимизация на превозното 
средство и разхода на гориво. Предлагаме най-широка-
та гама превозни средства с алтернативни горива на 
пазара, намалявайки емисиите CO2 до 90%. А под инте-
лигентен транспорт разбираме прилагането на съща-
та философия и в стойността на транспортната ве-
рига“, допълни Дончев.

По думите му преходът към устойчивост излиза 
отвъд границите на тежкотоварното производство. 
„За да стимулираме промяната, се нуждаем от парт-
ньори, които предоставят на транспортната екосис-
тема инфраструктура както за възобновяеми горива, 
така и за електрификация. Изграждаме връзки и взаи-
моотношения между клиенти, доставчиците на ме-
тан, фирмите-потребители на транспортни услуги и 
общините, които да превърнат „чистите“ доставки в 
цялостна и завършена транспортна система“, каза 
още Петър Дончев.    
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Голямото усилие в момента според европейските 
директиви е да се избавим от превозните сред-
ства на дизел и да ги заменим с такива, които 

се движат с други източници на енергия, каквито 
разполагаме.

Очевидно е  че сегашното замърсяване в градовете 
достига критични нива и ние сме длъжни да направим 
нещо, макар и да не е съвсем ясно какво точно. Ясно е оба-
че, че на дизела се гледа като на най-големия замърсител. 

Но каквото и да изберем, то ще трябва да е ефикас-
но и устойчиво в краткосрочен, средносрочен и дълго-
срочен план.

Любимият избор на всички днес изглежда, че е енер-
гията от батерии. Ранните електрически автобуси с 
батерии преди около 40 години са с технология все още 
не много придвижила се напред през цялото това време. 
Всъщност, ние все още сме в Средновековието що се от-
нася до батериите, защото разчитаме на по-тежките 
оловно-киселинни стандарти, за да правим превозните 
средства да се движат с тежки товари. Някои от по-но-
вите батерийни конфигурации наистина изглеждат 

по-добри от стария стандарт, но когато погледнем на 
мобилните телефони, дори най-екзотичните смеси мо-
гат да отидат в много погрешна посока. Просто погле-
днете на телефона S7 на Samsung, който трябваше да се 
изтегли от търговската мрежа поради големия брой по-
жари, свързани с този модел телефони, и днес навсякъде 
по света те са забранени в самолетите, ако все още сте 
достатъчно глупави да имате такъв.

Един голям проблем с новите батерии, които се 
тестват, е че се използват много от редките земни ме-
тали и това причинява сериозно замърсяване при из-
точника на минералите, като е много трудно да се из-
влекат, след като веднъж са били съединени в екзотични 
сплави. Освен това се използва енергия за извличането, 
рафинирането, производството и рециклирането на из-
ползваните материали, ако въобще е възможно да бъдат 
рециклирани! Всичко, което правим в тези случаи, е да 
изчерпваме ресурсите на земята и да причиняваме на 
самите себе си различни проблеми, но поне няма да забе-
лежим тези проблеми в градовете. 

В момента предпочитаните батерии за много по-
требители на търговски превозни средства са лити-

Избор на ефикасни и Избор на ефикасни и 
устойчиви алтернативни горива устойчиви алтернативни горива 
за автобусния транспортза автобусния транспорт
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ево-йонните, които се използват все повече навсякъде 
по света. Китайската фирма BYD обаче избра да произ-
вежда желязно-фосфатна батерия, за която фирмата 
твърди, че е по-добрият избор и осигурява много по-дъ-
лъг полезен жизнен цикъл, претендирайки до 250 км ра-
ботен пробег на ден! Това не е чак толкова голям пробег 
когато се опитвате да използвате дадено превозно 
средство около 16-18 часа на ден, за да извлечете макси-
мума от своята инвестиция.

Нека сега погледнем на трънливия въпрос откъде 
всъщност идва електричеството. Макар да изглежда 
разумно, сега ни се казва, че като изпълняваме регламен-
тите на ЕС, ние губим все повече електроцентрали, а 
нови просто не се строят в достатъчно количество или 
достатъчно бързо, като от различни места се получа-
ват предупреждения, че можем да се сблъскаме със сери-
озен недостиг на електричество при една тежка зима.

 И така, сега имаме един ограничен ресурс, който ще 
попадне под увеличаващ се натиск да доставя доста-
тъчно енергия за зареждане на всички онези автомоби-
ли, ванове, камиони и автобуси, които ние всички сме за-
купили, за да намалим градското замърсяване. Прибаве-
те голямото равнище на лично потребление вечерта и 
нуждата да се генерира много повече електроенергия от 
намаляващия брой електроцентрали и ще стигнем до-
там да се увеличат спиранията на тока с алармираща 
скорост. 

Къде може да се крие решението?
Ако решим да построим нов енергиен източник, ка-

къв да е той: ядрен, ползващ енергията на вятъра или 
енергията на слънцето?

 Един нов метод за производство на водород беше 
открит от учените след като направиха пробив, при 
който за първи път става възможно получавания от 
ферментацията на посевите етанол да се превръща 
изцяло във водород и въглероден двуокис.

Новият метод е резултат от продължилия 10 годи-
ни проект за сътрудничество между учени от Универ-
ситета в Абърдийн и международни лаборатории-парт-
ньори. Над 90 процента от сега произвеждания в света 
водород се получава от намиращия се във фосилните го-
рива природен газ. Главният проблем при този метод е 
генерирането на големи количества въглероден двуокис, 
които увеличават риска от глобално затопляне..

Този нов производствен метод използва етанола, 

който се произвежда от ферментацията на посевите и 
затова е въглеродно неутрален, което означава, че  все-
ки произведен въглероден двуокис се асимилира обратно 
в околната среда и се използва от растенията за техния 
растеж. Нещо повече, генерираният по този метод во-
дород е много чист и следователно е подходящ за горив-
ните клетки, защото превръща и всичкия генериран в 
хода на процеса въглероден окис, който е отровен, във 
въглероден двуокис, който след това се асимилира обра-
тно в околната среда и се използва от растенията като 
част от техния естествен кръговрат на растеж.

Ние бихме могли да използваме и био-метан, но едва 
ли в момента разполагаме с достатъчни наличности за 
да задоволим ежедневните нужди от гориво. 

Една нова газова система, която се задава на хори-
зонта, е миксът от дизел и течен азот. Превозното 
средство използва течния азот когато потегля от 
спирки, а там традиционните автобуси изпускат 
най-много емисии от азотен окис и въглероден двуокис. 
При скорости под 32 км в час течният азот се черпи от 
изолиран резервоар под ниско налягане, преминава през 
цикъл на изпаряване и създава движение чрез мулти-ци-
клов двигател Dearman. Двигателят Dearman е нов бу-
талов двигател, задвижван от разширяването на втеч-
нен азот или на втечнен въздух, за да създава чист студ 
и енергия.

Тогава защо се опитваме да се отървем от дизела, 
след като знаем неговата ценност и използваемост при 
транспортните операции? Един международен доклад 
показва, че дизеловите  автобуси и камиони с двигатели 
по стандарта Евро 6 изпускат по време на работа зна-
чително по-малко емисии на азотен окис от леките ди-
зелови автомобили – всъщност, 50 процента спрямо ав-
томобилите, но въглеродният двуокис е значително по-
вече поради тежките товари, които тези превозни 
средства транспортират.

Като заключение може да се направи извода, че нови-
те горива за превозни средства са добра алтернатива, 
но само ако са разходно-ефективни и устойчиви в дълго-
срочен план. Не може да се подкрепи ситуация, при коя-
то европейската политика първоначално насърчава шо-
фьорите да купуват дизелови автомобили, а след това 
прави обратен завой и заявява, че тези автомобили за-
мърсяват градовете.
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И така. Денят е събота. Времето 
повече от усмихнато и слънчево. А 
ние започваме пътешествието си с 
настроение  и очаквания.

След близо четири часа път и мал-
ка почивка в село Български извор 
пристигнахме в още по-слънчевия 
Троянски Балкан.

Настанихме се и решихме, че няма-
ме време за губене и поехме към Оре-
шака. Там вече беше отворило врати 
Националното изложение на худо-
жествените занаяти, единственото 
място в България, където майстори 
от цялата страна показват своите 
съвременни творби.

Изложението, създадено през да-
лечната 1971 година, се разпростира 
на площ от 50 дка.

С „Ваканция” 
до Троянския Балкан
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Изложението на занаятите 
представя тази самобитна стра-
на на българския художествен ге-
ний – народните художествени 
традиции и стимулира тяхното 
развитие.  Това се осъществява 
чрез международни, национални, 
авторски и други изложби с учас-
тието на майстори от цялата 
страна и от чужбина.

Разгледахме и изложбата на Ни-
кола Манев, както и множество-
то художествените произведе-
ния на майсторите от Троян.

По същото време в село Чифлик 
се беше заформил Празник на кар-
тофа. И, нямаше как, станахме 
част и от него.

Да те посрещнат като у дома
Посрещнаха ни усмихнати и лъ-

чезарни домакини, които тутак-
си ни настаниха на масите, редом 
до хората от селото. Предложиха 
ни прекрасна картофена чорба с 
планински билки. Наддаваха за ис-
тински произведения на изку-
ството направени от … картофи.

След това, разбира се, дойде и 
веселата част.

Хора, ръченици, много музика и 
настроение завладя сърцата бъл-
гарски. Редом танцуваха познати 
и непознати, хора от селото, 
представители на 148 училище в 
София и нашият екип на Ваканция 
ООД. Веселбата беше неописуема, 
настроението – прекрасно, време-
то – щедро.

Снимки, музика, поздрави, ве-
селба – истински празник!

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

  Екологично 

  Без да се нарушава цялостта на керамиката!

  В рамките на деня!

  Гарантиран положителен ефект!

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

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

преди

след

преди

след

 

 

 

 

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

(без използването на химически препарати)
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Заключително учебно посещение в Мадрид, Испания на представители Заключително учебно посещение в Мадрид, Испания на представители 
на Община Първомай по линия на Транснационалното сътрудничество на Община Първомай по линия на Транснационалното сътрудничество 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

В периода 09 – 13.10.2019 г. фирма  
„Ваканция” ООД успешно ор-
ганизира и изпълни заключи-

телното работно посещение в гр. 
Мадрид, Испания за представители 
на Община Първомай за участие в 
организираното от испанският парт-
ньор - фондация „Действие срещу 
глада“ събитие, с лектори и между-
народно участие от цяла Европа. 

След учебните посещения проведени 
по-рано през годината, през месец ап-
рил и през месец юни 2019 г., това бе 
последното трето учебно посещение, с 
което успешно приключи изпълнение-
то на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 - 
„Организиране,  провеждане и превод на 
4 броя  работни посещения в държа-
ва-членка на ЕС и 1 брой участие в 
партньорски форум в гр.Мадрид, Испа-
ния“ по обществена поръчка на Общи-
на Първомай „Организиране и провеж-
дане на посещения  в страната и чуж-
бина за изпълнение на дейностите по 
Проект „Добри практики за осигурява-
не на заетост” – Договор за БФП  № 
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 
2014-2020г., съфинансиран от Европей-
ския социален фонд на Европейския 
съюз.

По време на събитието бяха пред-
ставени различни презентации от из-
тъкнати лектори, сред които - Ангел 
Мария Гарсия Фронтело, зам. генерален 
директор, на административното зве-
но на Европейския социален фонд, Джан-
лука Мисурака от Съвместния изследо-
вателски център на Европейската ко-
мисия,  Оливие Абади, генерален дирек-
тор на фондация „Действие срещу гла-
да“, представители на испанското Ми-
нистерство на труда, миграцията и 
социалното осигуряване и др. По време 

на презентациите бяха представени 
множество добри практики, предста-
вени в рамките ма партньорския про-
ект "Европейска мрежа от социални 
иновации за приобщаваща заетост и 
предприемачество", а също така бяха 
разгледани перспективите за бъдещо 
развитие на европейските програми 
през новият програмен период, както и 
възможностите за развитие и работа 
по съвместни европейски проекти, в 
рамките на настоящата партньорска 
мрежа или чрез създаването на нови 
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партньорства. 
В заключителната част на събитие-

то участниците от Първомай изказа-
ха своите благодарности към домаки-
ните от на фондация „Действие срещу 
глада“ за ползотворното партньор-
ство, отново им отправиха покана да 
посетят българската община и връчи-
ха символични подаръци на представи-
телите на фондацията. В края на ра-
ботният ден първомайци имаха взмож-
ност, също така да се запознаят и да 
обменят идеи и опит с представители 
на различни партньорски организации 
от цяла Еввропа, включително и парт-
ньори организации от България. 

За реализацията на посещението 
„Ваканция“ ООД предостави комплекс-
на логистична услуга, включваща осигу-
ряване на самолетни билети, трансфе-
ри от и до летището в България и Ис-
пания, хотелско настаняване, изхранва-
не на пълен пансион, както и квалифи-
циран превод по време на цялото посе-
щение за десет представители на це-
левата група от Община Първомай.

Може да се каже, че „Ваканция“ ООД 
изпълни трите посещения и всички дей-
ности по реализирането на работни 
посещения в гр. Мадрид, Испания по об-
ществена поръчка на Община Първо-
май „Организиране и провеждане на по-
сещения  в страната и чужбина за из-
пълнение на дейностите по Проект 
„Добри практики за осигуряване на зае-
тост” – Договор за БФП  № 
BG05M9OP001-4.003-0010-C01 по ОПРЧР 
2014-2020г. обособена в 3 самостоя-
телни позиции“ по ОБОСОБЕНА ПОЗИ-
ЦИЯ №1 - „Организиране,  провеждане и 
превод на 4 броя  работни посещения в 
държава-членка на ЕС и 1 брой участие в 
партньорски форум в гр.Мадрид, Испа-

ния“, съфинансиран от Европейския со-
циален фонд на Европейския съюз, при 
голям успех, качествено и в поставени-
те срокове, благодарение на огромният 
опит в организирането на подобен род 
дейности в страната и чужбина, както 

и благодарение на отличното взаимо-
действие и помощта, оказани от ръко-
водството и екипа по проекта от 
страна на Община Първомай. 

Георги Милошев 
Иван Димитров 
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Ваканция ООД  реализира транснационален проект Ваканция ООД  реализира транснационален проект 
с литовски партньори по Оперативна програма с литовски партньори по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020
В края на 2018 г. „Ваканция“ ООД бе един 

от едва няколкото бенефициенти, които бя-
ха одобрени да реализират разработените 
от тях проекти по процедура 
BG05M9OP001-4.003 „Транснационални парт-
ньорства“, финансиран по Оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси” 2014-
2020,  съфинасирана от ЕС чрез ЕСФ.

По повод на одобрения проект „Ваканция“ 
ООД сключи договор за предоставяне на без-
възмездна финансова помощ BG05M9OP001-
4.003-0043-C02 за финансиране изпълнението 
на проект „Осигуряване на устойчива зае-
тост за маргинализирани общности, посред-
ством съвместяване на професионалния и 
личния живот“.

Реалният старт на проекта бе даден 
през месец февруари 2019 г., като в рамките 
на 15-те месеца за изпълнение на дейностите 
по проекта се предвижда установяване на 
транснационално сътрудничество и обмяна 
на опит, добри практики и модели за увелича-
ване броя на заетите във „Ваканция“ ООД и 
подобни специализирани предприятия. За цел-
та „Ваканция“ ООД успя да установи кон-
такти и партньорство с Изследователски 
център за човешко развитие – неправител-
ствена организация от Литва, която разпо-
лага с добри практики и опит по темата за 
съвместяване на професионалния и личния 
живот.

За времето от началото на проекта до 
момента „Ваканция“ ООД реализира две от 
предвидените работни и учебни посещения в 
Литва, като бе дадено начало на транснацио-
налното сътрудничество с литовския парт-
ньор - Изследователски център за човешко 
развитие. Първоначалните срещи бяха основ-
но опознавателни и координационни, като 
всеки от партньорите – Ваканция ООД и Из-
следователски център за човешко развитие, 
представиха своята дейност и опита, с кой-
то партньорите разполагат до момента, в 
резултат на своята дейност. С провеждане-
то на срещите започна и работата по изпъл-
нението на целите на проекта по обмен на 
опита и добрите практики, с които разпола-
гат партньорите по проекта в сферата на 
съвместяването на работата и личния жи-
вот, както и повишаването на капацитета 
на двете организации за изграждане на специ-
фични умения за партньорство и трансна-
ционално сътрудничество, чрез реализиране 
на дейностите по отношение на обмяна на 
опит, добри практики и модели. 

Съгласно графика на проекта, от предви-
дените дейности, предстои реализирането 
на работни и учебни посещения, както в 
Литва, така и в България, а също и реализира-
нето на 2 обучителни семинара.
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