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НА ТОЛ ТАКСИТЕ И СИСТЕМАТА „БОНУС-МАЛУС“
ЗА ЦЕНАТА
СА НАЙ-РИСКОВИТЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ПЪТЯ?
 КОИ
 BUSWORLD TURKEY 2020 – СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОБУСНО ИЗЛОЖЕНИЕ

Професионално обслужване на
климатични инсталации за товарни
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

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.

www.bosch.bg

Актуално

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

Пулт за конферентна
4-канална уредба и система
за симултанен превод
В
Все
повече
в
нараства
в нуждата
ж
от провеждане
в ж
на
качествени семинари, срещи, конференции и други мероприятия в нашата страна.
За да бъдете конкурентноспособни и да отговаряте 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
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СПИСАНИЕ

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЧЕТЕТЕ В
ИНТЕРАКТИВЕН ВИД НА WWW.AVTOBUSI.COM
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!

ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM
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Автори в броя:
инж. Георги Милошев
Лили Христова
Иван Димитров
Мариана Георгиева

Ðåäàêöèÿòà íå íîñè îòãîâîðíîñò çà
ñúäúðæàíèåòî íà ïóáëèêóâàíèòå ðåêëàìíè ìàòåðèàëè. Îòãîâîðíîñò çà äîñòîâåðíîñòòà íà ïóáëèêóâàíèòå òåêñòîâå íîñè àâòîðúò. Àâòîðñêè ìàòåðèàëè
íå ñå ðåöåíçèðàò è íå ñå âðúùàò. Ïðåïå÷àòâàíåòî íà òåêñòîâå îò ñïèñàíèå
“Автобуси&микробуси” ñòàâà ñàìî ñúñ
ñúãëàñèåòî íà èçäàòåëÿ.
“Автобуси&микробуси” å òúðãîâñêà
ìàðêà, çàùèòåíà â ïàòåíòíîòî âåäîìñòâî.
Печатен орган на Българска
Федерация пътнически транспорт

Актуално

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА
АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

с медийната подкрепа на
СПИСАНИЕ „АВТОБУСИ И МИКРОБУСИ”
организират

Заключителна конференция по транспортна политика на тема:
Въвеждане на Тол система у нас
и предстоящи стачни действия
Инж. Георги Милошев
Главен редактор списание
„Автобуси и микробуси"
Скъпи гости, колеги,
Tук е цветът на автобусната
индустрия в България. Тук са асоциации, конфедерациии, които обединяват автобусния транспорт в
България. Тук са фирми, които правят изключително голям пробег с
автобусите си в България. Тук е и
цветът на нашата, българската
представа на това, което ни предстои - вкарването на тол системата. Ще бъде представено на
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най-добър език и ще се опитаме да
засегнем различни въпроси, които
непрекъснато ни се задават. Тук е и
представител на Световната банка, на който нямам думи да благо-

даря. Това е човекът, който отговаря пряко за ценообразуването и
таксуването на автобусния превоз, изключителен финансов експерт.
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Дами и господа,
Днешната конференция започна
от вчера – 11.12.2019г. Вчера на Централна автогара се събрахме да видим
стиковането за да подсигурим актуална информация за всички вас. Вчера в
15.00 часа делегацията на автобусните
превозвачи в България беше приета от
министър Росен Желязков. Бяхме се
подготвили за 10 – 15 минути и срещата започна точно навреме. Протече
цели 1,40 минути. Проблемите ескалират, колегите ги знаят. Хората, които са пред вас, колегите, знаем огромната отговорност на превозвача.
Автобусът е най-скъпото съоражение на пътя. В него има всичко, каквото
си помислите – мотор, климатик,
седалки, тоалетна, видео. Всичко това
е в един автобус с една единствена цел
– сигурност и безопасност на превозите в цял свят.
Програмата, която е пред вас е
много добре прецизирана и се води от
вашите очаквания.

Актуално

ПРОГРАМА
10:00 - 10:15

Регистрация на участниците

10:15 - 10:30

Откриване на събитието – инж. Георги Милошев, главен
редактор на списание „Автобуси и Микробуси“

10:30 - 10:50

Хронология на събитията около въвеждането на тол система и
разногласия относно прилагането й. Какво доведе до обявяване
на стачна готовност при автобусните превози? – г-жа Магдалена
Милтенова, председател на УС на КАП

10:50 - 11:15

Представяне на електронната система за таксуване. Принципи за
определяне на тарифите за таксуване – проф. Олег Асенов, АПИ

11:15 - 11:30

Какво породи проблемите в транспортния бранш? – г-н Ивайло
Константинов, Председател на националния съюз на автобусните
превозвачи

11:30 - 11:45

Какво налага оборудването на превозните средства с GPS
устройства и видеонаблюдение? – г-н Делян Костов, управител
на FROTCOM, България

11:45 - 12:00

Технически анализи при прилагането на тол системата в
България – г-н Иван Георгиев, Интелигентни трафик системи

12:00 - 13:00

Въпроси и дискусия по темата.

13:00 - 13:15

Анонс на лекотоварни автомобили VW – г-н Ивайло Кирков,
представител на фирмата

13:15 - 14:00

Коктейл по случай 15 години от създаването на списание
„Автобуси и микробуси“ и връчване на грамоти по този повод

бр. 10 (152), ноември-декември, 2019 Автобуси&микробуси 5

Актуално

• Специализирано автобусно
изложение – автобуси, резервни
части, сервизно и гаражно
оборудване, аксесоари;
• Възможност за посещение на
ISUZU, организирано с любезното
съдействие на Busworld.
• За допълнителна информация:
0878 575200, 0878 864160
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Какво ново в България

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

Повече подробности може да прочетете на www.citysightseeing.bg
бр. 8 (150),
2019Автобуси&микробуси
Автобуси&микробуси 77
бр. 5септември,
(137), май, 2018

Актуално

За цената на тол таксите

и системата
„бонус-малус”

Иван Георгиев /Интелигентни
тни
оито
Трафик Системи/ - За всички, които
ция
искат да получат първи информация
относно бордовото устройство за
автоматично тол таксуване, бих
апелирал да се регистрират за нашия информационен бюлетин на
TollPass.bg. Най-отдолу има една
форма за записване. Опитваме се
да ви бъдем полезни във всяко
едно време. В момента, в който
имаме официално обявени тарифи, се надявам да комуникираме с
вас относно таксите и цената.
Бордовото устройство няма да се
купува, ще се предоставя за ползва-тене. То остава собственост на Интелигентни Трафик Системи за целияя период на договора.
тереВъпрос - Аз не съм пряко заинтересован, но все пак да попитам. Многоо договори за доставчици на данни заа усПИ
тройства, превозвачът е един, АПИ
събират пари, а в крайна сметка доставчици – много. Мисля, че тези тол
такси достатъчно ще съберат пари,
милиарди според АПИ, пътища не поддържат, не чистят, но в крайна сметка събират такси. Още много такси
нека събират, но превозвачите да не
товарят с толкова много такси.
- Иван Георгиев- Нашата роля
като национален доставчик на услуги е
да отчитаме и засичаме вашите пътно-транспортни средства и тази информация да я предаваме към АПИ. Ние
не участваме в обществен съвет, в

Иван Георгиев Интелигентни
Трафик Системи

който се обсъждат тол таксите, независимо от това какво бъде прието
като тол такса. Ние ще трябва да отчитаме. Това е нашата задача. Ние изграждаме такава информационна инфраструктура за да може това да се
случи лесно и бързо и най-вече надеждно. А ваш избор е с кого да сключите
договор. Договорът е един, цената на
тол таксите ще бъде една независимо
дали сключвате договор с доставчик
на декларирани данни или директно с
нас, така, че въпросът за тези такси
не е към нас. Ние сме длъжни да ви пре-
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Проф. Олег
Асенов - АПИ
доставим услугата за автоматично
таксуване.
- Въпрос от представител на федерацията в Бургас - Вие казахте, че
цената на тол таксата е формирана на
базата на електронните винетки.
Електронните винетки обаче са за водачите на малките и големите автобуси. Всички плащат голямата тарифа.
Това как ще се отрази и на малките и
на големите?
- Иван Георгиев - Ние като национален доставчик на услуги не участваме в определянето на тарифите Тарифите се определят с постановление на
Министерски съвет и ние нямаме учас-

Актуално
тие в тяхното създаване. Този въпрос
не е към нас, за съжаление. Отново казвам, нашата задача относно тол системата е да доставяме надежда информация към АПИ. Нищо повече от това.
- Въпрос - За българските превозвачи е ясно, може ли да уточним един
международен превозвач от Гърция до
Сърбия какви устройства трябва да
има и те трябва ли да отговарят на
техните изисквания?
- Иван Георгиев - При ползване на
пътната мрежа, задължително трябва
да се заплати било тол такса, било
маршрутна карта или автоматично
бордово устройство. Един международен превозвач може да сключи договор
и да получи бордово устройство. За
бордовото устройство ще заплати някакъв депозит, който ще бъде гаранция, че ще бъде пазено като добър стопанин.
- Въпрос - Едно устройство може
ли да се ползва за 5 автобуси?
- Иван Георгиев - Не! Всяко бордово
устройство се асоциира към конкретния регистрационен номер. Ако продадете превозното средство или има
ПТП с конкретно превозно средство,
бордовото устройство се връща и вие
си получавате депозита. Ако продадете превозното средство,купите друго
на негово място, връщате бордовото
устройство и ние асоциираме ново, което изпращаме като замяна на старото.
- Георги Милошев - Говори се за 3
евро депозитна такса на устройство.
Тя се доближава някъде до европейските тарифи. А сега и най-важните въпроси към професор Олег Асенов от
АПИ. Кое колко ще струва?.
- Проф. Олег Асенов - По отноше-

ние ценообразуването на самите устройства и как ще бъдат отдавани,
това е инициатива на нашите партньори. В Закона лицето събиращо пътни такси няма ангажименти да регулира цени, които са на услуги и действия.
Лицето събиращо пътни такси има основна задача да прави контрол върху
дейността на всички наши пъртньори,съгласно общите условия, които са
публично известни на нашия сайт. Тези
общи условия всеки може да ги прочете,
тези общи условия имат за цел да защитят вас на пътя, вашите права и да
осигурят качеството на услугата такова, че ако има доказана вина на доставчик на данни по отношение на неполучени навреме тол декларации, тол
декларации, които не са верни, съответно самият доставчик на данни при
нас има банкови гаранции, и ние можем
да активираме поради това, че те не са
си свършили работата.
Нашата контролна функция съвсем

ясно е описана чрез тези общи условия.
Да кажем какво казва законът по отношение въпроса за бордовите устройства. Водещ за пътно таксуване е вид,
номер. Регистрационният номер го използваме за целите на правоприлагане
за определен период от време, т. е номерът на работа е ключовият на таксуването, както за винетката, така и
за изминато разстояние. Защото Европейската директива казва, че таксата
следва пътното превозно средство.,
следва неговия регистрационен номер.
За промяна на регистрационния номер
е необходимо да бъде активирана процедура пререгистрация на бордовото
устройство, както има и процедура
електронна услуга на АПИ пререгистрация на винетка от един регистрационен номер на друг. И законът това
нещо съвсем ясно го е уредил.
По отношение на транзитния трафик. Един много важен въпрос. Транзитният трафик ще има за възможност да
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пътува на база маршрутни карти.
Трябва да има разкрити места за продажба на маршрутни карти в зоната
на граничните пунктове, Само да ви
информирам, че в момента ние активираме процедура и ще имаме в началото
на дейността 35 нови точки за продажба на маршрутни карти лице в лице
в зоната на гранично контролно-пропускателни пунктове, специализирано
насочено като достъпност на трасетата за контрол на тежкия трафик .
Имам предвид коридорите, където е
тежкият трафик, например на Капитан Андреево в момента имаме един
контейнер, който е на основния паркинг, където основният трафик е лек и
едно работно място за тежките. Сега
слагаме един контейнер на входа на
тежкия трафик за да може да осигурим
тези, които не са имали бордови устройства. Бордови устройства, които

са съществуващи за да може да работят в нашата тол система трябва
или да имат възможност за интегриране на тяхната информационна система
с информационната система на нашите доставчици, или европейският доставчик, които оперира тези устройства да дойде и да се интегрира като
част от нашата система. Това са двете опции за международните бордови
устройства. Едната опция е когато
бордово устройство на някой ID провайдър декларира данни като декларатор на данни към национален доставчик, или пълна интеграция, когато
провайдерът е дошъл и е станал партньор съгласно общите условия на лицето събиращо пътни такси, т. е АПИ. Т.
е всеки собственик на камион и всеки,
който транзитно преминава през България трябва да си отговори на този
въпрос. Е ли е неговото бордово ус-

10 Автобуси&микробуси бр. 10 (152), ноември-декември, 2019

тройство интегрирано по някакъв начин към нашата тол система или не.
Като начините са двата, за които преди малко разказах. Ако не, той трябва
да планира закупуването на маршрутна карта през уеб сайта от офиса си до
7 дни планирано пътуване. Да си планира спокойно пътуването и да не се трупа на опашки на пунктовете за граничен контрол. Т. е наличието на уеб сайтове и мобилни приложения дава възможност за планиране на транзитното преминаване. Разбира се, ако фирмите са информирани. Затова правим
това представяне. Сега се радвам, че
имам възможност да ги разясня за всички, които оперират като потребители на пътя.
Георги Милошев, главен редактор
списание „Автобуси“ - Само Ви моля да
споменете за цената, защото тези
хора няма да си тръгнат от тук, ако не
научат това.
Въпрос - Да попитам всеки може ли
да си изчисли изминатото разстояние
към днешния момент като километри,
защото го казахте много общо
Проф. Олег Асенов - Всеки може да
си изчисли сега разстоянието, ако посети някои от 16-те демонстрационни
центрове, които ние от 16 август открихме. С малко тъга мога да кажа, че
тези центрове не са много посещавани.
В тези центрове тарифата е заредена,
заредено е покритието, Може да отидете в някои от демонстрационните
центрове в София, Пловдив, Варна или
Русе, там от 14 до 16 ч. има консултанти, които ви чакат. Тези консултати
имат задача да си донесете типовете
превозни средства, да си донесете
транспортните схеми, за най-често
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пътуваните маршрути, да ви сметнат, да видите как терминала работи
и всичко това е достъпно от 16 август
насам. Така че, заповядайте в София е в
сградата на Геопланпроект, в Пловдив
е в областното пътно на 6 етаж. Хората там са добре обучени, така, че заповядайте. Пловдивският център е
най-посещавания..
Въпрос - Относно цената, ще кажете ли нещо?
Проф. Олег Асенов - По отношение
на цената ще бъда изключително консервативен. Защо? Защото аз съм съвносител, АПИ е съвносител съвместно
със Световната банка. От февруари
месец ние изчисляваме тарифи. Ние сме
дали едно предложение, което предложение е мотивирано с ясни данни. Колегите са дали предложения в хода на общественото обсъждане. То завършва на
16-ти. Някак не е коректно при положение, че още има предложения да правя
съждения на базата на частично завършило обществено обсъждане. Не, че нямам лично мнениие, но то в момента не
е важно. Важно е да получим всички
становища. От 16-ти Комисията, която разглежда становищата ще работи
ежедневно, за да можем бързо да излезем с позиция, която позиция да вземе
под внимание всички конструктивни
предложения. Но най-важно е когато
правите предложения - нека начинът,
по който сега се правят предложения
да бъде по начина по който ние го направихме сега. Дойдохме на един форум,
колегите от Световна банка показаха
методика, входни данни, изчисления,
резултати. Ние не очакваме чак такава
мотивирана обосновка от вас, но все

пак да има някакъв мотив. Държавата
каквато и да е тя, каквито и да са заключенията на експертизата, която
се прави, искам да ви кажа, че в националното тол управление сме подбирали
хората, които да се опитат максимално да работят и да ги мотивираме да
са добри експерти. И аз гарантирам за
хората. Тези хора иската да видят
нещо, което все пак има някакви аргументи, че тези аргументи почиват на
някакви данни, на някакви съществени
елементи на вашия ежедневен бизнес.
За да можем да ги вземем под внимание
и в новата тарифа да ги има. Отговарам така, защото към днешния момент това е коректният отговор.
Георги Милошев - Мотивиран писмен отговор с предложения за цената.

Трябва да бъде мотивиран защото...
Предложената цена за сега е 13 стотинки на километър, като тя варира
по 2 до нагоре. Никога не съм виждал за
тази година, както каза и господин
професора такава вариация на цени.
Проф. Олег Асенов – Цената е във
финалната тарифа между 4 и 7 стотинки. А при автобусите се разделени
на два класа – до 12 тона са между 4 и 7
стотинки, а над 12 тона са до 9 стотинки. Така че, това е в момента, което ние сме предложили. Тази тарифа
всеки може да я види на сайта на Министерство на регионалното развитие.
Георги Милошев – изключително
важният човек, който и професорът
спомена, това е представителят на
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Световната банка, човекът, който мотивира по отрасли. Поскъпва месо,
брашно, кифли и това, което най-много
се оскъпява е минаралната вода с около
3 стотинки и нещо на литър. Не си мислете, че тол системата няма да се отрази на продукта и на ценообразуването на тези неща, които се транспортират включително и билетът. Госпожа Милтенова ще обясни защо билетът за Перник ще поевтинее с 6 стотинки и за което има публикации в
пресата.
Магдалена Милтенова – Ние разговаряхме с колегата и на предишното
събитие, което те организираха от
Световната банка. Това, което аз считам, че се е случило и това, което каза
професор Асенов е , че те са ползвали
данни от статистиката на база изминати километри. Това, което е направено на практика като обобщение, е че
един автобус ще изминава по 24 хиляди
километра годишно, което сами разбирате, аз виждам реакциите ви, аз реагирах по същия начин предишния път,
тъй като на практика според нас заложените километри не са реални. В
следствие на което е изкривена цялата система по веригата. Защото километрите, които са заложени за тази
линия годишно да изминават, а те
няма да бъдат толвани в цялата система, в цялата си част, За нас 1 200 000
км годишно са заложени. И сами разбирате, че 24 хиляди километра за един
автобус е несериозно и звучи нереално.
Калкулацията е правена върху това
колко ще измине един автобус, а не колко ще измине превозвачът. Защото
превозвачът трябва да плати всичките тези километри, той няма да плати само за един автобус, той ще плати за всички останали автобуси. Така
че, реално погледнато, стойността на
услугата трябва да се калкулира върху
километрите годишно върху превоз-

ните средства, които са заложени по
дадената линия. Доколкото разбирам
тези данни не са предоставени по
този начин, по който трябва на Световната банка и от там идва разминаването в изчисленията. По същия начин е направено изчислението за Бургас, където е заложено, че един автобус
ще изминава 125 хил. километра годишно, ако помня правилно това, което
беше презентирано на прес конференция, но всъщност вие знаете, че едно
превозно средство изминава много повече, защото това е заложено за един
курс и то е еднопосочно. Няма как да
калкулираме по този начин нещата, защото вие знаете, че много превозвачи
имат курсове, на които няма нито
един пътник. Ако калкулираме върху 50
пътника цената ще бъде една, ако калкулираме върху 20 пътника ще бъде
друга. Защото именно 20 пътника бяха
заложени за Бургас, така че, вие сами
разбирате, че когато през зимния период никой не пътува за морето, автобусите пътуват с по 1, 2, 5 пътника,
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цената няма как да бъде тази, коята е
обявена.
- Георги Милошев – Една изключително сложна методика е залегнала в
това нещо. Много трудно, но имаме и
ние един пропуск. Професорът леко го
вметна. Ние трябваше да бъдем по-активни за да изкараме тези данни предварително, защото всеки превозвач
знае пътникопотока си. Защото международните превозвачи изминаваме
над 300 хиляди километра на година. А
Биомет, чийто представител е тук,
продава автобусите си на третата година на над 1 млн. километра. Много
умно с тарифите, защото имаше скандал с една фирма в Бургас. От там казаха 120 хиляди лева трябва да дам за тол.
Дали има пътници, него никой не го
пита. И стана голям скандал на срещата в Слънчев бряг пред 120 човека. Въпросът е да участвате активно, както
сега от цяла България са дошли хората,
почти няма област, която да не е тук.
- Петър Захариев, Монтана АТ
– Господин Георгиев, вие споменахте, че
бордовото устройство е последна генерация, последен модел, на популярен
език шофьорите го наричат gobox машинки. Професор Олег Асенов спомена,
че транзитният трафик, който е сериозен проблем, ще бъде с маршрутни
карти. Ще има контейнери на вход-изход на България, ще се регистрират и
т. н. Цялата тази система за нас превозвачите, е смело казано един стар
модел. Фирмата Капш е австрийска.
Защо не вкарваме последния модел, австрийския, който е с go box машинки,
която машинка се регистрира за съответното превозно средство в момента и докато това превозно средство е
с този полицейски номер, се ползва
тази машинка. Професор Олег Асенов
каза, че когато се смени полицейския
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номер, трябва да се върне машинката и
да се издава нова и т. н Австрийците
са го направили съвсем модерно, а тази
машинка може да обслужва и други номера по автомобили от този клас,
стига да се пререгистрира номера или
ако не е този клас автомобил по талона с който пътува автомобила се прави съответната регистрация. Австрийците са дали възможност, след
като изсърбаха попарата на опашките
с по 100 човека, вие всички знаете, сега
са го направили, че тези машинки могат да се пререгистрират, може да им
се плаща таксата на различни места,
например в Германия, който тръгва в
посока Австрия и включително Унгария, който пътува в посока Австрия.
Ние водим ли разговори с румънците
или турците или гърците да става
такова обслужване на тяхна територия бензиностанции, както е тези
други държави, за които ставаше дума
и да се стопи до минимум опашката на
българска територия.
- Проф. Олег Асенов - Така, аз ще
отговоря на едната част, другата
част – колегата. Значи има един делегиран акт, ако не се лъжа 750 или след
това, който задължава да се актуализира един път дневно списъка с така
наречените бели бордови устройства.
Т. е вай касъл устройство се актуализира едни път дневно, което фактически
означава, че тъй като ние сме задали в
нашата система този вай касъл сутринта, не е възможно някой да влезе в
10 часа, да вземе бордовото устройство и да тръгне с него. По каква проста причина, че не е станало на другия
ден в 8 часа. Това усторойство не е в
белия списък, а белият списък изисква
релация между устройство и номер на
пътното превозно средство. Би могло
доставичиците да организират такъв
метод, та било и по електорнен път,
но трябва да се има предвид цикъла на
работа на системата. Най-пресният
пример за такива устройства, от същото поколение са Чехия. И трябва да
знаете, че ако пътувате към Чехия и
нямате бордово устройство, изобщо
не можете да влезете в Чехия. Колко е
времето за активиране на едно бордово устройство в Чехия например? – 12
часа. По каква причина? По същата
причина, по която говорих аз. Колко
беше опашката на 2 декември откъм
Острава? – 35 километра. По каква
проста причина? Че от опериращите
440 хил. тежки пътни превозни средства в Чехия локални и транзитни, понеже познавам човека от тола, на първи януари бяха регистрирани 193 хиляди. Всички останали 200 хиляди по 12
часа е ясно. За това ние сме подсигури-

ли преходния период да се извършва с
маршрутни карти, дакото всички
участници в мача създадат организацията, разберат как работи тази система. Да, тя работи по начина по който работи това устройство и ако то
е комбинирано. Би могло да работи, ако
се създаде тази организация, т. е превозвачът трябва да си поръча устройствата, да ги получи по някакъв начин
поне 1-2 дни преди да тръгне, Не може
да дойде на границата и някой да му закачи устройството и да тръгне, защото с цел да се минизират всички измами свързани с трафика, този делегиран акт ни задължава да актуализираме ежедневно белия списък. При такава
методика, като човек, който познава
изначало архитектурата се опитах да
обясня защо. Не е възможно, ако камионът е в 7 ч. на границата и някой му
донесе устройство, в 8 ч.мине през белия списък и се зареди на рамките, които контролират тогава не е проблем.
Тук мога да обясня как става контролът. След като се прочете предния и
задния номер, се проверява дали тези
номра ги има в сисъка с маршрутни
карти по маршрута.. Ако ги има в списъка да, тя казва това е добър потребител на пътя. Втора опция, минава
камион с номер, който има асоцирано
към него или закачено бордово устройство и GPS тракер. Рамката стартира
един таймер от 2 часа. През тези 2
часа системата знае, че този камион е
минал от там, но изчаква инфраструктурата на националния доставчик, декларираните доставчици да обработят информацията и да я подадат

при нас. Защо сме го направили така?
Защото все пак данните от камиона
трябва да стигнат до централната
система на някои от доставчиците.
От централната система на доставчиците да стигне до нас, за да може
потребитерят на пътя да е гарантиран, че когато има бордово устройство няма да бъде глобяван. За това
сме дали този интервал от време, който е анализиран много пъти по транспортен модел. Той може да нарастне до
3 часа, ако се прецени. Да се даде възможност на системите да си докладват една на друга. Това е важно да се
каже. А пък за правоприлагането е изключително важно.
- Георги Милошев - Само да информирам имаме писмо от министъра
на транспорта, Чехия. От 13 хиляди
чешки устройства монтирани на български превозни средства на българи
преовозвачи само 2 хиляди са пререгистрирани. Ако нямате новото чешко
устройство за отчитане за новата
тол система за отчитане, представете си какви опашки ще станат . Това
дойде на 1 декември, можете да си
представите какво ни чака. Ще станат опашки огромни опашки.
- Иван Георгиев - Искам само да
ви кажа, че държавата всъщност са
избрали най-новата версия на базиране на тол системата. Примерът с Чехия е доста показателен. Изборът на
този тип тол система, този технологичен подход е свързан с капиталовите разходите, които са необходими
за изграждане на една такава тол система.
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Магдалена Милтенова,
председател на УС
на Конфедерация на
автобусните превозвачи

Това, което е дадено от Министерство на регионалното развитие
за поскъпване на цената на превозите
е 7%. Това не е така, защото ако разделите 100 лв. на хората от един автобус, цената ще бъде една, и нейното
увеличение ще е едно. Но ако тази сума
от 100 лева я разделим на 20 пътника,
нейното процентно изражение ще
бъде друго. За всяка отделна линия ще
има различно увеличение на цената.
Ние не можем да кажем общо колко. Защото за да се изчисли тази цена трябва да се знае пътникопотока, разходите на километър пробег, необходимостта от персонал, който транспортната фирма трябва да поддържа,
всички останали изисквания, на които
ние трябва да отговорим са в ценообразуването.
Най-голямото увеличение ще бъде
при най-непечелившите линии.Там, където има най-малко пътникопоток
ще има най-голямо увеличение.
Вижте, искам малко да върнем темата назад. Знаете, имаше една пресконференция, на която МРРБ и АПИ
съобщиха, че автобусите ще бъдат
освободени от тол такси. Дори имаше
среща и разговор при Премиера, но
както често се случва при нас на ниво
администрация това, което е обещано и казано, след това се размива в
пространството и сега излизат едни
суми за тол таксите по редовните

автобусни линии, които ние няма как
да приемем.
Потърпевши в тази ситуация винаги са хората. Много грубо звучи, когато се казва, че превозвачите нищо
няма да плащат, ще плащат пътниците. В крайна сметка този пътник не е
една бездънна яма, от където да се
черпят ресурси. Тези хора, които ние
обслужваме, са на ръба на оцеляването,
защото вие знаете, че хората които
разполагат с ресурс, ползват собствените си автомобили. Сегментът, който ние обслужваме е най-бедния сегмент на населението. Това са хора възрастни, деца, ученици, хора със специални потребности, хора, които нямат
автомобил и не могат да си го позволят. Тези хора ще бъдат наистина потвърпевши от цялата ситуация, но
много е важно да ви кажа, че ние така
или иначе спираме. С всеки изминал ден
на някое от населените места, колеги
се отказват от този вид транспорт.
Ние реално ще фалираме. Дали ще се
случи януари месец, когато ще обявим
протест с исканията си и надежда, че
нещо ще се промени или ще фалираме
юни,юли или август или септември
вече няма никакво значение.
Нели Тодорова, BTV - Кажете кое
ви е най-трудното около Тол системата? Колко ви струва в момента и
сметките какво показват?
Магдалена Милтенова – Това, което го показва статистиката, ние
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всъщност сме направили, че от 0,5 до 1
стотинка, много рядко може да се
стигне до 1,5 стотинка на километър
пробег е винетната такса, която заплащаме. Калкулирайки километрите,
разделени на сумата, която се плаща
за една винетна такса годишно. Това е
равносметката, около една стотинка
максимум. Това, което е предложено в
момента от АПИ и Министерство на
благоустройството в сравнение с първоначалния вариант, който беше много тежък, много репресивен са що-годе
нормални цени, но не достатъчно подходящи за бранша. Когато говорим за
това ,което е предложено е от 2 до 9
стотинки максимална тарифа на километър пробег. Когато говорим за обществен превоз на пътници, трябва
да отбележим, че тези превози се възлагат чрез договори с общините, когато се касае за редовни автобусни линии. Когато колегите са участвали в
тези обществени поръчки, те са заложили една цена, която не може да бъде
променяна. Това е основният проблем.
Защото всяко едно увеличение в тази
посока, за цени на билети, за това, че
ще се увеличат цените и накрая фирмите ще фалират или ще трябва да
преустановят тази дейност, защото
ако вие не изпълнявате договора с дадена община, вие разваляте договора и
водите до прекратяването му. От
една страна вие трябва да увеличите
цената на билета, от друга страна
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трябва да плащате едни такси, които
няма от къде да дойдат, освен от
пътника. И ние сега сме в една много
сложна дилема. Така, че това, което
беше презентирано от АПИ и Министерство на благоустройството на
една пресконференция преди няколко
месеца, ако си спомняте, те тогава
приеха идеята и казаха Да, тези автобусни превози ще бъдат на нулева
ставка.
Нели Тодорова - Сиреч, да се запазят винетките, така ли?
Магдалена Милтенова - Сиреч,
трудно ми да ви отговоря какво са
имали предвид в АПИ и Министерството, но явно целта е да не се тарифират тези превози по тол системата.
Нели Тодорова BTV - За редовните автобусни линии?!
Магдалена Милтенова - За редовните автобусни линии – да! За останалите превозвачи, които изпълняват
случаен превоз по така наречените
случайни дестинации, ако мога така
да нарека. Специализираният превоз

също имат своите социални функции,
защото със случайния превоз стимулираме развитието на туризма, докато със специализирания превоз превозваме основно ученици и работници.
Така че, социалният елемент го има
във всички сфери на транспорта. Когато говорим за превоз на ученици и работници, там нещата могат да претърпят някакви корекции, защото не
става дума за обществена поръчка.
Така, че цените, които сега са обявени трябва да бъдат малко редуцирани надолу. Ние разбираме, че трябва да
се събират едни пари, но нека преходът от винетната към тол системата да бъде плавен, да бъдат заложени
едни цени, които да има опция да бъдат завишавани, защото само в процес
на работа ние можем реално да преценим какво се случва и реално ще бъде
установено със заплащането, ще има
статистика в АПИ на практика, колко автобуси изминават трасетата,
колко средства събират от това нещо
и тогава ще може да се решава какво
по-нататък ще може да се прави. Но
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ние смятаме, че такова шоково увеличение на цените не е полезно за никого,
защото то ще доведе до сериозни проблеми като цяло в икономиката.
Нели Тодорова BTV - Кажете за
системата „бонус-малус“ какво създава проблем при вас?
Магдалена Милтенова - Там категорично сме против ангажирането
на наказателната отговорност и
по-скоро административно-наказателната отговорност със заплащането на гражданска отговорност. Принципът на едно застраховане е вие да
имате един определен покрит риск.
Когато вие заплащате една застраховка, застрахователят трябва да ви
плати определения риск, който поема,
ако вие направите пътно транспортно произшествие. При положение, че
този застраховател няма да плати
една стотинка, ама наистина една
стотинка на даден конкретен автомобил, той получава правото да получава по-висока застрахователна премия при положение, че вие като водач
на пътя сте превишили скоростта.
От къде на къде?! И защо? Не можем
ние да вменяваме на Кодекса на застраховането и на застрахователите възпитателната функция на закона. Това
няма как да се случи. Застраховането
си е застраховане, административно-наказателни разпоредби са си административно-наказателни разпоредби. Никой няма право да ви наказва
втори път за едно административно
нарушение, а в същност това сега се
случва. Това за нас е абсурдно. Няма как
ние да заплащаме в пъти по-високи
суми за автобусите си, че някой нарушил правилата.
Абсурдно е, че дори само един шофьор, те може да са 50, ако само един
от тях има нарушение на вас да ви се
изчислява най-високият „бонус-малус“
заради него. Класическата „бонус-малус“ система е ангажирана щета
застрахователно покритие. От къде
накъде ние ще плащаме, че някой бил
превишил скоростта, ами като е превишил скоростта дайте да увеличим
цените по Закона за движение по пътищата на глобите и държавата да си
прибира парите. Защо трябва частни
структури да събират тези пари?
Това, което предстои с тази „бонус-малус“ система, тя е с голям обществен интерес и трябва да ви кажа,
че в обществото назрява много сериозно напрежение и аз смятам, че протестите, които ние подготвяме на 13
януари ще бъдат нищо пред протестите, ако цялото общество излезе и
протестира срещу „бонус-малус“ системата.

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?
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ДО МИНИСТЪРА
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА

Изх. № 0020/25.11.2019 г.

УВАЖАЕМИ Г-Н ЖЕЛЯЗКОВ,
Във връзка с публикуван за обществено обсъждане Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за автомобилните превози, представяме
на Вашето внимание нашите бележки и предложения.
1. Относно предложението за изменение на чл.7,
с което се създава ал.5а, думата „отговаря” да се
замени с думата „ организира” : „(5а)Ръководителят
на транспортната дейност трябва да ръководи
действително и постоянно транспортната дейност на предприятието, като организира:”
Мотиви: С така предложения текст на ръководителя на транспортната дейност се вменяват
отговорности, за дейности, които са извън неговия
контрол и компетенции. Не може ръководителят на
транспортната дейност да носи отговорност за
техническата поддръжка на превозните средства,
след като самият той не извършва ремонтните дейности. На ръководителя може да се търси отговорност, ако не е организирал тези дейности и не е организирал труда на водачите, както и ако не е организирал цялостно дейността на превозвача, но не и
отговорност за самите дейности, за които отговорност носят други служители и организации.В
т.5 „спазване на процедурите в областта на безопасността” не става ясно какви са именно „процедурите”, които следва да се спазват.
2. По отношение на направените предложения
за изменение в чл.7, ал. 7, изменена в ал.8, обръщам
внимание на т.4 от същата, съгласно която се изисква превозвача да „разполага със собствен или
нает експлоатационен център с техническо оборудване и съоръжения за извършване на предпътен технически преглед, който се намира на
територията на административно-териториалната единица по смисъла на Закона за административно-териториалното устройство
на Република България,в която е адресът на помещението по т. 3.“
Тук възниква въпросът какво се случва, ако
превозвачът извършва дейност в повече от
една административно-териториална единица
и има експлоатационни центрове в различни градове? Къде ще се съхраняват документите от
тези териториални единици на които превозвача
осъществява дейността си?

В тази връзка считаме, че текста е неприемлив и по никакъв начин няма да реши въпросът с
така наречените „пощенски кутии”, тъй като
няма законова забрана различни дружества да
ползват едни и същи помещения за съхранение на
документи и няма законова забрана относно това
различни дружества да се регистрират на един и
същ адрес. За пореден път подобно предложение
ще усложни дейността на фирмите, работещи в
рамките на закона и по никакъв начин няма да противодейства на тези, които са извън него. Считаме, че липсата на контрол не следва да се заменя с
рестриктивни текстове, които няма да доведат
до желания резултат от въвеждането на закона.
3. Направените предложения за изменения в чл.
7а, а именно:
1. В ал. 1 думите „освен в случаите, когато превозите се извършват с лиценз на Общността“ се
заменят с „или заверено копие на лиценз на Общността“.
От така направеното предложение не става ясно
дали лиценза на Общността ще може да се използва
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за извършване на обществен превоз на пътници, когато превозвача има само едно моторно превозно
средство или задължително ще се изисква заверено
копие и за него?
4. По неясни за нас причини, след общественото обсъждане през месец юли, от настоящият
Законопроект е изваден текста на чл.7б, ал.2,
която многократно предлагахме да бъде изменена, като текста, касаещ видеонаблюдението да
бъде заличен. Мотивите ни за това са изразявани многократно, като основният от тях е , че
при условие, че останалите участници в движението по пътищата няма да бъдат оборудвани с
видеонаблюдение и при условие,че това не е доказателство в съда, монтирането на видеонаблюдение само в автобусите е дискриминационно и поражда въпроси относно лобизъм в полза на доставчиците на тази услуга и нищо друго, което да касае безопасността на пътниците. Не смятаме, че
само животът на хората в автобусите е от значение за държавата, имайки предвид, че броя на жертвите от катастрофи с автобуси е нищожен спрямо
жертвите, които даваме всеки ден от катастрофи с леки и товарни автомобили. В тази връзка
предлагаме следната редакция:
(2) Моторните превозни средства от категории М2 и М3, клас В, клас II и клас III, за управлението
на които се изисква свидетелство за управление от
категории D1, D1E, D или DE, се оборудват с обезопасителни колани за водача и пътниците.
5. В чл.7б, предлагаме алинея 3 да се измени така:
„(3) Изискването за обезопасителни колани по ал.
2 не се прилага за:
1. моторни превозни средства от категории М2
и М3, клас А, клас I и клас II ;
2. моторни превозни средства от категории М2
и М3, клас В и клас III, с които се извършва специализиран превоз и превоз на пътници по редовни автобусни линии, когато превозът е с еднопосочна
дължина на маршрута до 30 км., с изключение на
специализираните превози на деца и/или ученици.“
Мотиви: Автобусите от клас I са типичните
градски автобуси, при които съотношението
между седящи правостоящи пътници обикновено
е 35 седящи и 47 правостоящи. Автобусите от
клас II също са градски автобуси, при които съотношението между правостоящи и седящи
пътници обикновено е 45 седящи и 35 правостоящи пътника. При тази конфигурация на местата в тези автобуси е абсурдно да се счита, че
те следва да се оборудват с колани, още повече,
че повечето от тях са с монтирани градски седалки, които обикновено са пластмасови и монтирането на обезопасителни колани е невъзможно. По отношение на автобусите от клас В,
същите се използват за превоз по градски допълнителни линии, където е неприемливо монтиране
на колани. По отношение на автобусите от клас
III би могло да се направи изключение от общото
правило при превоз до 30 км.

6. По отношение на предложението за изменение на Точка 28 в § 1 от Допълнителните разпоредби, изразяваме категоричното си несъгласие с
въвеждането на още по сериозни рестриктривни
мерки към превозвачите. Настоящият текст в
закона дава достатъчна яснота относно това що
е „ СИСТЕМНО” нарушение и не виждаме ясна и категорична причина, поради която този текст се
изменя. Още повече, че този текст не е обсъждан в
работната група, определена за работа по законопроекта.
7. В законопроекта е налице разминаване в сроковете за връщане на лиценза и заверените копия. В
единият текст е записано 15 дни, а в административно-наказателните разпоредби-14дни.
8. По отношение на срока за привеждане на регистрацията на физически лица на МПС от категории М2, М3 и N3 в съответствие със закона,
предлагаме срокът за пререгистрация да бъде съкратен.
9. Предлагаме в ЗДвП да се измени Чл. 69. „На
спирка на превозните средства от редовните
линии за обществен превоз на пътници други
пътни превозни средства не могат да спират.
Престоят на таксиметрови автомобили с цел
очакване на пътници е забранен.”
Мотиви: Към настоящият момент текста
позволява на автобусните спирки да спират за
качване и слизане на пътници леки автомобили.
Това стимулира нерегламентираният превоз на
пътници и позволява на лицата, които го осъществяват да спират законово и да качват пътници от
спирките на обществения транспорт. Считаме
това за ефективна мярка в борбата с този вид превози.
25.11.2019г., Гр.София

С УВАЖЕНИЕ,
МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА
Председател на КАП
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Актуално

BUSWORLD TURKEY 2020
04.03.2020 - 07.03.2020
СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОБУСНО ИЗЛОЖЕНИЕ – АВТОБУСИ, РЕЗЕРВНИ
ЧАСТИ, СЕРВИЗНО И ГАРАЖНО ОБОРУДВАНЕ, АКСЕСОАРИ

НА BUSWORLD TURKEY
ще се запознаете с
последните новости
в автобусната индустрия нови модели автобуси,
сервизно и гаражно
оборудване, резервни
части, аксесоари,
лв.
както и да сключите ПАКЕТНА ЦЕНА:
директни договори с
при група от минимум 35 пътуващи
производители.
Издават се фискални документи на пътуващите.

395

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
04.03.2020 – 08.00 часа тръгване от София, 09.30
от Пловдив. Пътуване през граничните
пунктове Капитан Андреево и Капъкуле.
Пристигане в Истанбул вечерта. Настаняване
в хотела. Нощувка.
05.03.2020 - Закуска. Трансфер до изложението.
Официално откриване на изложението.
Запознаване с новостите в автобусния бранш.
Вечерта – връщане в хотела. Възможност за

организиране на вечеря в рибен ресторант или
организирано посещение на шоу с богата
музикално-артистична програма . Нощувка.
06.03.2020 –– Закуска. Възможност за посещение
на ISUZU, организирано с любезното съдействие
на Busworld. Нощувка.
07.03.2020 – Закуска. Свободно време за пазар.
Тръгване за България в 12.00 часа. Пристигане в
София вечерта.

В ПАКЕТНАТА ЦЕНА Е ВКЛЮЧЕНО:

 транспорт с лицензиран автобус
 3 нощувки със закуски в хотел * * * *. Настаняването е по двама в стая.
За настаняване в индивидуална стая – доплащане 180 лева
 Пропуск за изложението
 Трансфер до и от изложението според програмата
 Посещение на ISUZU
 Медицинска застраховка с асистанс на стойност 4000 евро
 Придружител от фирмата

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 0878 575200, 0878 864160, 02 9805610
22 Автобуси&микробуси бр. 10 (152), ноември-декември, 2019

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?

бр. 10 (152), ноември-декември, 2019 Автобуси&микробуси 23

Какво ново у нас

Едномесечно обществено обсъждане
на системата „Бонус-малус”

стартира от януари
Поради високия обществен интерес, Комисия за финансов надзор /КФН/, като основен водещ в
съставянето на системата „Бонус-малус", е публикувала на интернет страницата си проекта
на Наредба за системата „бонус-малус" по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, заедно с мотивите към нея, както и
проект за последващи промени в
Наредба № 49 от 16.10.2014 г. за задължителното застраховане по
застраховки „Гражданска отговорност" на автомобилистите и
„Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз, кои-

то представят цялостно модела
на функционирането на бъдещата система
Приемането от КФН, МВР и
МТИТС на Наредбата за системата „бонус-малус" по задължителна
застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите
може да се осъществи едва след изтичането на посочения срок и обнародването в Държавен вестник,
което се очаква да се осъществи
не по-рано от месец март 2020 г.
В допълнение на каналите за събиране на общественото мнение,
на 03 декември се състоя и експертно обсъждане във Висшето
училище за застраховане и финан-
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си (ВУЗФ), на което присъстваха
Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), Българска
асоциация на пострадали при катастрофи, Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”, „Институт за пътна безопасност“, Гаранционен фонд,
представители на МВР и на
МТИТС.
Всички страни се обединиха
около основната цел, че трябва да
се внедряват нови инструменти
за намаляване на броя на жертвите на пътя в България. От началото на 2019 г. до края на октомври,
според данните на МВР, катастрофите са над 5000, като при

Какво ново у нас
тях загиналите са близо 500 души,
а ранените са повече от 6800.
През 2018 г. в страната са регистрирани 6684 тежки пътнотранспортни
произшествия
(ТПТП), при които са загинали 611
и са ранени 8466, от които 6478
леко и 1988 тежко.
България е и на първо място в
ЕС по брой загинали при катастрофи с леки автомобили на 1
милион жители. Това показва анализ на Евростат за тенденцията
със злополуките на пътя с фатален край през 2017 г.
Характеристиката на фаталните инциденти при отделните
категории превозни средства показва, че България се нарежда с
най-висок дял смъртност в категорията на леките автомобили 64 смъртни случая на милион жители. Това е почти шест пъти повече от най-ниското съотношение в Малта - 11. Средният показател за ЕС е 23 смъртни случая
на 1 милион при категорията леки
автомобили.
По данни на МВР за периода
2011-2017 г. при ПТП с челен сблъсък са загинали 910 души, а ранените са 6995, като по-голямата
част от пострадалите нямат
никаква вина за катастрофата.

Фокусът на системата „Бонус-малус“ в глобален план е върху
стимулиране на отговорно поведение на пътя на водачите и върху ангажиментите на собственици на МПС.
Целта на „Бонус-малус“ е да
коригира в дългосрочен план поведението на участниците на пътя, да промени нагласата на мислене при шофиране и да засили
вниманието към спазването на
правилата за движение. Системата „Бонус-малус“ поставя акцент
върху пряката връзка между пове-

дението на водачите на пътя,
спазването на отговорностите
на собствениците на МПС и нивата на пътен травматизъм в
България.
„Бонус-малус“ има за цел да
стимулира добросъвестните водачи, чиято застрахователна
премия по застраховка „Гражданска отговорност“ ще намалява и
да санкционира рисковите водачи
чрез заплащане на по-висока застрахователна премия, определена на база на рисковото им поведение.
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Кои са най-рисковите
поведения на пътя?

Според годишен доклад на SDIndex това са
НЕУМЕНИЯТА НА ШОФЬОРИТЕ, СКОРОСТТА,
АГРЕСИЯТА И НИСКАТА КОНЦЕНТРАЦИЯ
Вторият годишен доклад от
националния изследователски проект SDIndex (Safe Drive Index/Индекс
за безопасно шофиране) обобщава в
задълбочен анализ поведението на
шофьорите на леки и лекотоварни
автомобили, камиони и автобуси,
които в България са общо около 3,5
млн. души. Докладът SDIndex 2019
съдържа повече и по-изчерпателна
информация, тъй като обхваща
повече групи водачи и по-голям брой
отзовали се шофьори (над 56 хиляди),
попълнили своите анкети онлайн.
Той бе представен на специално
събитие в София Хотел Балкан. Към

организаторите от SDI Застрахователен брокер по традиция отново се
присъединиха представители на
основните институции, отговарящи за пътната безопасност в България, които са и партньори на проекта, сред които: Ангел Попов, Заместник-министър на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията; Малина Крумова, председател на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"; комисар Бойко Рановски, изпълнителен директор на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“, главен инспектор Мария Боте-
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ва, ГДНП Пътна полиция и др.
Данните от SDIndex 2019 показват, че към относително устойчивите рискови фактори в поведението на водачите на леки и лекотоварни автомобили, каквито са несъобразената скорост, агресията и
ниската концентрация спрямо другите на пътя се прибавя и още един
– неуменията на всички изследвани
групи шофьори. Те са много характерни за 12% от водачите на леки и
лекотоварни автомобили и за 14%
от тези на камиони и автобуси. И
двете групи шофьори посочват, че
между тях съществува агресия, на

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?
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която често отвръщат. 64% от
шофьорите на камиони и автобуси и
35% от тези на леки и лекотоварни
автомобили твърдят, че са ставали
участници в рискова ситуация, причинена от такива агресивни действия.
Припомняме, че през 2019 г. стойността на националния Индекс за
безопасно шофиране за българските
водачи на леки и лекотоварни автомобили e 88,0 по скала от 0 до 100,
където 100 означава възможно
най-нискорисково поведение на пътя.
Индексът е с 1,6 пункта по-нисък от
този за 2018 г. (89,6). Шофьорите на
камиони и автобуси се самооценяват като по-рискови – стойността
на техния първи национален SDIndex
е 83,3. Както и през 2018 г., пълният
текст на доклада е публикуван и
достъпен за свободно ползване на
www.sdindex.bg.
Заместник-министърът
на
транспорта Ангел Попов подчерта,
че волята на институциите е да се
приложат „някои непопулярни
обществени мерки във връзка с часовете за практическа подготовка на
водачите и санкциите за нарушителите“. Той цитира данни, според
които голям брой от кандидат-шофьорите имат средно 3 неуспешния
явявания още на теоретичния
изпит. „Това показва, че системата

работи добре, но водачите имат
нужда от повече подготовка“, обобщи той.
Председателят на ДАБДП Малина Крумова отбеляза, че Агенцията
ще се фокусира върху “мерките за
пътна безопасност, които са свързани с пътната и съпътстващата
инфраструктура и нейните дефицити в тази насока.“ Тя коментира
инцидентите от последните няколко седмици и посочи, че подобни
тежки катастрофи са преодолими
чрез „разделяне на насрещните пътни потоци“.
Според комисар Бойко Рановски,
докладът съдържа ценни данни за
поведението на водачите на камиони и автобуси, които могат да
помогнат за идентифициране на
допълнителни мерки, които да залегнат в Националната стратегия за
подобряване на безопасността на
движението по пътищата.
Главен инспектор Мария Ботева
от „Пътна полиция“ направи сравнение на резултатите от изследването и статистическите данни на
МВР и отбеляза, че профилите на
рисковите водачи са изключително
точни. Тя допълни, че „тежестта“
на несъобразената скорост е относително изравнена с тази на неправилните маневри като причина за
тежки ПТП.
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Тревожно е заключението, че
голяма част от водачите над
55-годишна възраст показват сериозни неумения зад волана, което в
комбинация с намаляващи физически
възможности често води до създаване на значителни рискови ситуации
на пътя. Стресът сред тази група
шофьори се увеличава и заради високия брой часове зад волана. Високорисковите шофьори на камиони и автобуси нарушават правилата и отнемайки предимството на другите
участници в движението и превишавайки скоростта. Особено рискови
са водачите с малък стаж (до 3 г.) и
ниско образованите.
Всички участници в дискусията
се обединиха около основното заключение в доклада, че мерките за пътна
безопасност имат резултат, когато
институциите и шофьорите имат
общо разбиране за проблема и се търсят начини за координиране помежду им.
Организатор на изследването е
SDI Застрахователен брокер, а партньори на проекта са МВР, МТИТС,
МОН, Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”
и Дружеството на психолозите в
България. В екипа на изследването
влизат изследователска и консултантска агенция Explica и комуникационна агенция APRA Porter Novelli.
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БНП Париба Лични Финанси стартира
специална „Зелена оферта” за кредит за
покупка на електромобили с лихва от 6%
БНП Париба Лични Финанси
стартира в България специална
оферта за покупка на електромобили с потребителския си Автокредит. Като част от една от най-големите финансови групи в света – BNP
Paribas, която от десетилетия подкрепя екологичната промяна и
устойчивото развитие, компанията
има за цел да стимулира използването на „чисти“ коли, което ще допринесе за подобрение на околната среда. С новата оферта хората ще

могат да закупят еко автомобил на
цена до 80 000 лева и да се възползват
от период на изплащане до 10 години
при преференциални условия. Лихвата е изгодна и започва от 6%. Процедурата за кандидатстване е изключително удобна, като одобрение на
заявлението за кредит може да бъде
получено до 1 час, а средствата за
покупката постъпват в сметка на
клиента в рамките на един работен
ден. Други предимства са, че компанията финансира до 100% от стой-

ността на автомобила и колата
става собственост на клиента веднага.
Новата оферта на БНП Париба
Лични Финанси отговаря на търсенето на хората с отговорно отношение към планетата и им предоставя възможност да заменят традиционния си автомобил с колите на
бъдещето. Това е световна тенденция, която се потвърждава от голямото международно проучване на
BNP Paribas Personal Finance
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„Observatoire Auto 2019”. То показва,
че все повече хора по света планират да използват екологични автомобили. Според данните, 85% от
хората в 16 държави вярват, че бъдещето принадлежи на електромобилите, а 43% биха желали да си купят
такъв автомобил в следващите 5
години.
Стартът на специалната оферта за покупка на електромобили е
резултат от политиката на BNP
Paribas Personal Finance да подкрепя
устойчивото развитие. По света
компанията инвестира милиони
евро в проучвания на промяната на
климата, в подкрепа за екологични
проекти по целия свят и в инициативи за повишаване на отговорното
отношение към биоразнообразието.
В България компанията подкрепя
международни
проекти
като
European Mobility Week и стимулира
служителите си да участват в
засаждане на нови гори и в кампании
като „Да изчистим България заедно“.

ДО 80 000 ЛЕВА С 6% ЛИХВА
И 10 ГОДИНИ ПЕРИОД НА ИЗПЛАЩАНЕ
С цел да стимулира клиентите
си да купуват електромобили, БНП
Париба Лични Финанси в България

предлага специални по-изгодни условия за автокредитите си. Лихвата
започва от 6%, а максималният размер на кредита е 80 000 лева. Със
сума от този порядък могат да се
купят някои от най-популярните
електромобили на пазара като
Nissan Leaf, Hyundai Kona Hyundai
Ioniq, BMW i3, Renault Zoe. Периодът
на изплащане е до 10 години, което
позволява на хората да удължат срока на кредита и така да имат по-ниски вноски.
Зелената оферта за покупка на
електромобил на БНП Париба Лични
Финанси има и други предимства.
Сред тях са фиксираните ГПР и размер на вноските за целия срок на заема. Това означава, че клиентът ще
знае точно колко ще трябва да плаща всеки месец и да изплати в края
на периода. В случай, че автомобилът
е на лизинг, в края на договора е възможно да има остатъчна сума. Също
така кредитите на БНП Париба
Лични Финанси са с напълно прозрачни условия, които не се променят.
Освен това, компанията предлага и
възможност за финансиране на
допълнителни разходи като такси за
регистрация или нови гуми. С автокредитите може да бъде сключена и
застраховка срещу непредвидени
обстоятелства като безработица,
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което може да затрудни клиента
при изплащането на автомобила.

ОДОБРЕНИЕ ДО 1 ЧАС И
ДО 1 РАБОТЕН ДЕН, ЗА ДА СТАНЕШ
СОБСТВЕНИК НА АВТОМОБИЛА

Автокредитите на БНП Париба
Лични Финанси са удобни за клиентите и им пестят време. Процедурата за заявяване е лесна и бърза и
хората могат да поискат финансиране онлайн през „виртуалния магазин за кредити“ на компанията, по
телефона, някой от 45-е търговски
офиса или в шоурумите на партньорите, които предлагат възможност
за покупка на електромобил - представителят на Hyundai за България
- IND Commerce, официалният търговски представител на Renault и
Nissan – Omnicar Auto и „Ауто Бавария“, вносител на BMW за България.
Първоначално становище може
да се получи и до един час, а желаната сума се превежда в сметка на клиента в рамките на един работен ден
след сключване на договор. Също
така, няма изискване за превод на
заплата към БНП Париба Лични
Финанси или за поръчител на кредита. Единственият документ, който
се изисква, е лична карта.

Какво ново у нас

Друго важно предимство е, че
клиентът става собственик на
автомобила веднага. Ако колата е на
лизинг, прехвърлянето на собствеността обикновено става след
изтичане на лизинговия период. Хората оценяват високо и възможността сами да изберат застраховател,
което им позволява да сключат
най-изгодната застраховка според
бюджета си.

“OBSERVATOIRE AUTO 2019”:
СПОРЕД 89% ОТ ХОРАТА,
ЕЛЕКТРОМОБИЛИТЕ ЩЕ НАМАЛЯТ
ЗАМЪРСЯВАНЕТО В ГОЛЕМИТЕ ГРАДОВЕ

Специалната оферта за покупка
на електромобили на БНП Париба
Лични Финанси подкрепя плановете
на хората да карат „чисти“ и опазващи природата коли. Именно тези
автомобили са бъдещето на автоиндустрията според голямото проучване на BNP Paribas Personal Finance
„Observatoire Auto 2019”. То беше проведено сред над 10 600 души в 16 държави в целия свят: Белгия, Бразилия,
Великобритания, Германия, Испания,
Италия, Китай, Мексико, Норвегия,
Полша, Португалия, САЩ, Турция,
Франция, Южна Африка и Япония.
Данните показват, че 85% от

участниците в проучването заявяват, че бъдещето принадлежи на
електромобилите и 43% от тях биха
желали да купят такава кола в следващите пет години.
Резултатите показват и значителна промяна в нагласите на хората по отношение на опазването на
природата – 85% заявяват, че основна причина да закупят електромобил е отговорността към околната
среда. Още по-конкретно е становището на 89% от интервюираните,
че масовото използване на тези коли
ще намали замърсяването в градовете, а за 77% решението за такава
покупка е като цяло добро за околната среда.
Според 86% от хората, карането
на електромобил доставя удоволствие. Важна причина за покупка е и, че
поддръжката на тези автомобили е
значително по-евтина според 68%
от участниците в проучването.
Други 56% вярват, че електромобилите се чупят по-рядко в сравнение с
традиционните.

48% ОТ ХОРАТА В ГРАДОВЕТЕ С
НАСЕЛЕНИЕ НАД 100 000 ДУШИ
ИСКАТ ЕЛЕКТРОМОБИЛ

„Observatoire Auto 2019” показва,
че електромобилите са най-популяр-

ни сред хората в големите градове
на възраст 25-34 години. Почти 50%
от жителите в градове с население
над 100 000 души заявяват, че биха си
купили такава кола, което отговаря
на стремежа за намаляване на замърсяването на въздуха.
Електрически задвижваните
коли са най-харесвани от мъжете,
като 43% от анкетираните господа
заявяват, че биха си купили в следващите 5 години. За сравнение, само
35% от дамите обмислят такава
покупка. Иновативните електромобили са по-популярни сред младите
шофьори – 53% от хората на възраст
25-34 години заявяват, че биха си
купили. Във възрастовата група
35-54 години цифрата е 42%.

БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ
ПОДКРЕПЯ УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Стартът на „зелената оферта“
за автокредит на БНП Париба Лични Финанси е част от последователната политика на компанията да
подкрепя устойчивото развитие.
Групата BNP Paribas, от която компанията е част, развива такива проекти от 40 години. Инициативите в
тази посока се оценяват високо и
през 2019 година BNP Paribas беше
обявена за най-добра банка в света в
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категория „Корпоративна отговорност“ за 2019 г. от Euromoney, водещо издание в областта на международните финанси.
На локално ниво, БНП Париба
Лични Финанси в България стимулира служителите си да възприемат
„зеления“ начин на живот. Например,
компанията участва активно в инициативи като European Mobility
Week и стимулира хората да използват алтернативни средства за
придвижване като велосипед или
обществен транспорт. Други важни
инициативи са за осигуряване на
по-зелена и чиста околна среда. В
тази връзка екипът на компанията
се включи в голям проект за засаждане на нови гори, а хора от много офиси в страната се включиха в инициативата „Да изчистим България заедно!“.
Стремежът на БНП Париба Лични Финанси в България да осигури
по-устойчива околна среда се изразява и във въвеждането на иновативни
практики, които помагат за намаляването на използването на хартия.
Пример за това е дистанционният
процес за подписване на договор при
онлайн покупка на изплащане. С него
всяка година се спестяват повече от
пет тона хартия. Също така, компанията стимулира разделното събиране на отпадъци.

Във връзка със старта на „зелената оферта“ на БНП Париба Лични
Финанси, управителят на компанията в България Жозе Салойо заяви:
„Като един от двигателите на промяна през последните десетилетия,
нашата компания развива и прилага
устойчиви практики, които помагат за опазването на околната среда.
Стартът на „зелената оферта“ за
автокредит е продължение на тази
политика и резултат от желанието
ни да предоставим достъпно финансово решение, което насърчава
устойчивото потребление и помага
както на клиентите, така и на
партньорите ни. Хората в България
могат да си купят модерен електромобил при изгодни условия с фиксирана лихва и да шофират с удоволствие, като в същото време намаляват
замърсяването на въздуха. От друга
страна, с предлагането на атрактивни възможности за покупка на
такива коли, бизнесът на търговските ни партньори има потенциал за
допълнителен ръст.“

ЗА БНП ПАРИБА ЛИЧНИ ФИНАНСИ
В БЪЛГАРИЯ
БНП Париба Лични Финанси е
клон на френската банка БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А. Компания-
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та е сред лидерите на пазара на
потребителско кредитиране в България с над 1 500 000 клиенти като
повече от 780 000 от тях са ползвали
финансовите продукти повече от
веднъж. БНП Париба Лични Финанси
разполага с широка дистрибуционна
мрежа в страната, като предлага
услугите си в близо 2600 обекта, в
това число и собствена клонова мрежа от 45 търговски офиси в цялата
страна. Компанията има екип от 1
000 служители и предлага най-голямото портфолио от специализирани
потребителски кредити в страната с максимален размер 80 000 лв.,
включително потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане, автокредитите „Нова” и „3+”,
продукт за консолидиране на задълженията, застраховки, кредитни
карти с лимит до 10 000 лв. и др. Компанията е изградила стабилни отношения със своите търговски партньори и подпомага растежа на техния бизнес.
BNP Paribas Personal Finance следва политика на отговорно кредитиране. Основните цели са да подкрепя
домакинствата, като предлага достъп до кредитни продукти на колкото е възможно повече хора, както и
да създава условия за предпазване на
кредитополучателите от свръхзадлъжнялост.

Имате проблем Какво
с се случи на BUSWORLD EUROPE?
Вашия Катализатор/DPF/FAP?
В рамките на деня ние ще го
ПОЧИСТИМ РЕЦИКЛИРАМЕ!
100% възстановяване на функциалността
на Вашия филтър!
Как го правим?
Нагряване на нагарите във филтъра
до тяхно възпламеняване чрез Оксиводороден газ!
Екологично (без използването на химически препарати)
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)
преди

преди

след

след

Ню Енерджи Корп. ООД
София,
Нешо Бончев
26
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Нова тол система в Чехия
от 1 декември 2019 г.
Министър на транспорта на Чешката
република Владимир Кремлик,
Прага, 29 октомври 2019 г.
Уважаеми господин
министър,
В момента системата за
електронно пътно таксуване за
превозни средства (тол система) с максимално допустимо
тегло над 3.5 тона е в процес на
изменение в Чешката република.
Новата сателитна система за
пътно таксуване, която ще
замени настоящата микровълнова технология на „Kapsch“, ще
бъде въведена от 1 декември
2019 г.
Като допълнение към финансовите спестявания, новата система за пътно таксуване, също
така, ще предостави на Чешката република важна възможност
да управлява по-добре своите
инвестиции в транспортната
инфраструктура, като също
така дава възможност на превозвачите от Вашата страна да
пътуват бързо, безопасно и без
ненужни усложнения. Въпреки
това, успешното прилагане на
системата обаче изисква съдействие от страна на превозвачите, които следва да се регистрират за новата система за пътно
таксуване, като след това заменят съществуващите бордови
устройства с нови от 1 декември 2019 г. Информирахме превозвачите за това задължение чрез
целенасочена кампания в Чешката република и други държави.
Във връзка с наближаване
стартирането на тол система-

та за пътно таксуване и недостатъчната активност на българските превозвачи за тяхната
регистрация, бих искал да Ви
помоля да ни помогнете за информирането на българските превозвачи за задълженията им в
Чешката република. Чрез медиите бихме искали да предотвратим възникването на проблеми
и да осигурим намаляване на времето за престой на държавната
граница, както и на местата за
продажба на бордови устройства.
Съгласно настоящата статистика, българските превозвачи разполагат с приблизително
13,000 чешки бордови устройства, монтирани в техните превозни средства. Въпреки това,
само 2,000 собственици на превозни средства досега са се регистрирали за новата тол система за пътно таксуване, в рамките на срока от четири седмици
за регистрация.
Като част от информационната кампания за стартиране на
новата тол система за пътно
таксуване, през първия месец от
периода на регистрация, за всеки
превозвач, който експлоатира
повече от 10 камиона, разпространихме 230,000 информационни материала и изпратихме
110,000 писма с информация по
пощата и 60,000 по електронна
поща. Разпространяваме необходимата информация за регистрация с помощта на бизнес
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организациите и повече от
седем милиона потребители на
интернет видяха електронната
реклама, насочена към тях.
Уважаеми господин Министър, бих искал да Ви помоля за
съдействие за осигуряването на
безпроблемно преминаване на
транзитния трафик. В тази
връзка, би било много полезно,
ако повереното Ви министерство разпространи чрез различните канали за комуникация
информацията относно задължението за регистрация. За тази
цел Ви изпращам информационен
бюлетин за промените в чешката тол система за пътно таксуване и съобщение за печата с
общи статистически данни и
инструкции за бърза регистрация.
Ще Ви бъда много благодарен
за Вашето съдействие при
информирането на българските
шофьори за въвеждането на
новата тол система за пътно
таксуване в Чешката република.

Актуално

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ
НА НОВО БОРДОВО УСТРОЙСТВО
ЗА ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО:
 онлайн чрез „Зона за клиента“ или във Вашия най-близък
пункт за продажба;
 онлайн процедурата по
регистрация и списъкът на пунктовете за продажба могат да
бъдат намерени на адрес: mytocz.
eu

КАКВО ЩЕ СТАНЕ СЛЕД
РЕГИСТРАЦИЯТА
Като оператор на превозно
средство, след успешна регистрация, ще получите електронно устройство (бордово устройство), което следва да монтирате в превозно средство над 3.5
тона, така че да започне да функционира не по-късно от 1 декември 2019 г.
Въпреки, че сте задължени да
използвате
електронното
устройство на сега действащия
оператор на системата във
Вашите превозни средства към

тази дата, няма риск от двойно
таксуване.
Новото бордово устройство
ще започне да начислява такси
от 1 декември 2019 г. нататък.

КАК СЕ ЗАКУПУВА НОВА БОРДОВА
СИСТЕМА
Новата бордова система е
собственост на държавата. След
като бъде внесен депозит от
2,468 CZK, устройството ще ви
бъде предоставено директно на
мястото за продажбата. В случай, че се регистрирате онлайн
до 30 ноември 2019 г,. ние ще доставим бордовото устройство
безплатно на адрес в Чешката
република или в която и да е
съседна държава. В случай на
по-късна регистрация ние ще
предоставяме безплатно само в
рамките на Чешката република.
Можете, също така, да получите
устройството от издателя на
картата за транспортния Ви
парк.
Ако е необходимо да използва-

те електронното устройство
още от 1 декември 2019 г., моля,
дайте възможност за по-дълъг
срок за доставка по пощата, който може да бъде до 2 седмици
при голяма натовареност.
13,000 камиони от България
трябва да бъдат регистрирани в
нова система за пътно таксуване на Чешката република
Четири седмици, след започване на регистрацията за тол
системата за електронно пътно
таксуване в Чешката република,
българските превозвачи са регистрирали 2,000 камиона. Същевременно, 13,000 превозни средства
са регистрирани в съществуващата система за пътно таксуване, която ще бъде заменена.
Ако българските водачи не се
регистрират своевременно и не
си осигурят нови бордови
устройства, съществува риск
от срив на трафика на границата на Чешката република в края
на годината.
Превозвачите са задължени
да се регистрират в новата система и да оборудват превозните средства с бордови устройства не по-късно от датата на
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пускането на новата система за
пътно таксуване, т.е. 1 декември
2019 г. В допълнение към тази
регистрация, условието за получаване или изпращане на ново
бордово устройство, също така
е заплащането на възстановим
депозит в размер на 2,468 CZK за
бордвото устройство.
Тъй като замяната на такива
устройства и регистрацията
вероятно представляват най-голямото затруднение за превозвачите, процесът на регистрация е възможно най-опростен.
Въпреки, че превозвачите са имали възможност да се регистрират от 22 септември т.г. нататък, досега само малък брой фирми са изпълнили своите задължения.
Превозвачите могат да се
регистрират за новата тол система за пътно таксуване в Чешката република чрез издателите
на карти за гориво или онлайн на
адрес: www.mytocz.eu. При онлайн
регистрация, превозвачът ще
получи нова бордова единица по
пощата. Превозвачът винаги
трябва да внася предварително
депозит в размер на 2,468 CZK

(който в последствие ще му бъде
върнат), преди да му бъде доставено на бордовото устройство.
Превозвачите, също така, могат
да се регистрират лично и на
повече от 200 пункта за продажба в Чешката република.
Пълната информация за новата система за пътно таксуване
може да бъде намерена на следния адрес: www.mytocz.eu и на
телефон: + 420 243 243 243.

РЕЗЮМЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ДАТИ
ЗА ПРЕВОЗВАЧИТЕ:
22 септември 2019 г. — начало
на предварителната регистрация - регистрация на превозните
средства и техните водачи в
новата електронна тол система
за пътно таксуване, разпространение на нови бордови апарати
до регистрираните превозвачи;
дори след регистрацията, превозното средство трябва да
бъде оборудвано с настоящата
система за таксуване, като
новото устройство може да
бъде разположено в превозното
средство (като това няма да
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доведе до двойно таксуване).
1 декември 2019 г. - стартира
новата тол електронна система
за пътно таксуване — от тази
дата превозвачите са задължени
да управляват превозно средство, оборудвано с нова бордова
апаратура по пътната инфраструктура, за която се начисляват тол такси; старото бордово устройство може все още да
се намира в превозното средство (като това няма да доведе
до двойно таксуване).
Основните принципи на функционирането на системата за
пътно таксуване в Чешката
република остават непроменени,
дори след преминаването към
новата тол система за пътно
таксуване. Размерът на таксата зависи от вида на превозното
средство и изминатото разстояние по пътната инфраструктура, за която се начисляват тол такси. Задължението за
плащане на тол такса за изминат участък се прилага към
най-малко
четириколесни
моторни превозни средства с
максимално допустима маса над
3.5 тона.

Технологии

PROFITABILITY HAS
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.

     VDL Futura.
'#)+"+ +!+'%$' VDL Futura ' ++ #)%+  %+ #$)"' $
%+) !+ +"%) !"$. +) +$ ) +' +-%$!+ ++ "'+,
+"$)%) %)#'#%+", +-)!+ )+#$ ) +## !) $
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$") "' )$!)") %) vdlbuscoach.com
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Скания с 9 модела
на метан в Каталога на
NGVA Europe за 2019 г.

До 90% по-малко емисии и нисък
разход на гориво на метан
Броят на автомобилите на
природен газ, които се движат
по европейските пътища, надхвърля 1,4 милиона, отчита последният доклад на Асоциацията за превозни средства с природен и био газ (NGVA Europe) за
2019-та година. Зарядната инфраструктура е добре развита
и поддържа мрежа от 3665 горивни станции за сгъстен природен газ и 214 бензиностанции
за втечнен природен газ. Както
автопаркът, така и мрежата
от станции постоянно се разширяват в цяла Европа, посочват още от асоциацията.
Компресиран или втечнен
(CNG или LNG), природният газ
е основно метан, който все повече се произвежда от възобновяеми източници, под формата
на биометан и синтетичен природен газ. Природният и възобновяем метан може да се смес-

ва без ограничение, като по този начин се осъществява постепенно и гъвкаво преминаване
към въглероден неутралитет,
т.е. към нулеви емисии на въглероден диоксид. Това означава, че
CNG и LNG технологиите могат да намалят емисиите на
парникови газове с до 95%, което
представлява важен актив за
околна среда и индустрията, изчисляват създателите на доклада.
„Природният газ, използван
като транспортно гориво, допринася за комфорта на водача и
маршрута с по-ниски нива на
шум до 50% по-малко в сравнение
с дизела. В същото време транспортните средства на природен газ са достъпни решения не
само за лични автомобили, но и
за товарния транспорт“, коментира Андреа Герини, генерален секретар на NGVA Europe.
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В това се убедиха и българските транспортни фирми и
потребители на логистични услуги, които само преди месец
тестваха най-модерните камиони на метан на Скания в първото в България роуд шоу „Устойчивост! Сега и отвъд хоризонта“. В 7 точки в страната те
имаха възможност да се запознаят и да изпробват лично възможностите за спестяване,
икономическата рентабилност
на транспорта на метан и ниския разход на гориво на модерните возила. „Разходът на гориво на тежкотоварните автомобили на метан, които показахме, е значително по-нисък, в
сравнение с дизеловите, при запазени работни характеристики“, каза изпълнителният директор на Скания България Петър Дончев. По думите му
пробегът с едно зареждане на
резервоара е над 500 км. Клиенти, които ползват камиони на
CNG на Скания са изчислили, че
спестяването стига е между
600 и 1000лв. на месец през пробег
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около 10 000 км, а въглеродните
емисии могат да бъдат намалени с до 90%, в зависимост от вида алтернативно гориво.
Шведският производител
присъства с 9 свои модела ками-

они и автобуси на метан в Каталога за 2019 г. на NGVA Europe
за автомобилите на природен
газ.
Каталогът включва съпоставими данни и изчерпателен пре-

глед за рентабилност и ефективност на 68 автомобила, налични на европейския пазар - 23
леки автомобила, 11 леки търговски превозни средства, 13 камиона и 21 автобуса.
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Доставка на електрическите
автобуси Solaris за Унгария
Унгария поръча 10 електриУ
к
чески автобуса с нулеви емисии
от Solaris. Подписаният договор
се отнася до доставката на
шест електромобили Solaris
Urbino 12 и четири електрически автобуса с дължина 8,9 метра с пет неподвижни зарядни
устройства. Шест електрически Urbino 12 електрически и
четири Urbino 8.9 LE електрически ще бъдат доставени в Унгария в рамките на 11 месеца от
подписването на договора.
Общата стойност на договора, включително електрическите автобуси с пет неподвижни зарядни устройства и
следпродажбено обслужване на
договора възлиза на 4,7 милиона
евро.
Според подадената оферта
12-метровите електрически
превозни средства Solaris Urbino
12 ще обслужват близо 70 души
на борда с 28 седящи места.
Превозните средства ще бъдат
оборудвани с модерна климатизация с функция за отопление на
покрива.

Полският
производител
ще
П к
в
монтира и информационна система за пътници, която ще
включва насочващи табла и вътрешни светодиодни дисплеи,
система за видео наблюдение,
система за откриване и гасене
на пожари и кабина на водача от
затворен тип.
Екологичните електробуси
ще се задвижват от 160 кВт
централен тягов мотор. Енергията, необходима за задвижването му, ще се съхранява в батерии Solaris High Energy с общ ка-
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kWh ЕлектричеЕ к
пацитет 250 kWh.
ските автобуси в град Пакш са
и първите, доставени от Solaris
в Унгария. Към днешна дата полският производител вече е доставил почти 150 автобуса на
Унгария, включително близо 100
тролейбуса. Повечето от тях
са в Будапеща.
Благодарение на подписания
договор Унгария се превърна в
18-ата европейска държава, на
която SOLARIS ще доставя
електрически превозни средства.

1804001

pow

ere
Технологии
EUR d by DAF
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Производителят INDCAR
на BUSWORLD ЕUROPE

На изложението Busworld
d
Europe в Брюксел през октомври
и
тази година Indcar представи
първия си електрически модел:
Strada e-City. 100% електрическо превозно средство, което
се откроява преди всичко със
своята автономност: до 16
часа без прекъсване
Нещо повече, новият модел
Mobi City L7 беше представен
за първи път, версия на вече
познатия Mobi City. Той е дълъг
само 7 метра, което го прави
идеален за исторически центро-ве и тесни улични квартали..
Това е 100% градско превозно
о
средство, клас I с капацитет до
о
44 пътници. Компактният му
у
размер не надвишава 7 метра,,
идеален за малки градове или
и
квартали на големи градове.
Този модел се присъединява
към Mobi гамата на INDCAR,
която има различни варианти
със или без ниска врата. Градски-

те версии представляват вече 35%
от оборота на IND.
Изложението Busworld в Брюксел беше етапът за официално-
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то представяне на най-автономния електрически микробус
на пазара: e-City Strada. Напълно
електрическо превозно сред-

Какво ново в чужбина

ство, с капацитет за 22 пътници, Low Entry и батерии, които
го правят най-автономното
превозно средство на пазара. Автобусът вече е в последна фаза
на одобрение и е преминал
най-строгите тестове. Тези тестове потвърждават без никакво съмнение много ниска консумация: 0,65 Kwh / km.
Обхватът беше допълнен по
време на изложението с 8,5-мет-

рова версия Mobi, Low Entry.
Всички превозни средства бяха
добре приети от посетителите, особен интерес предизвика
електрическият модел.
Превозните средства са изградени на шаси Iveco Daily 70c14,
Euro VI. Те имат капацитет за 44
пътници, 8 места и 36 стоящи.
Оборудвани са със скоростна кутия Hi-Matic, градски седалки,
ръчна рампа, камера за вътреш-

но наблюдение, задна камера, аварийна светлина и с най-модерната система за транспортно разузнаване (ITS), която гарантира
висок стандарт на безопасност
на борда.
IND могат да се похвалят с гаранция за високо качество на
превозните средства и висок
производствен капацитет – определящи за успешното развитие на един производител.
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Гумите на електрическите автомобили
издържат по-дълго време

Много шофьори предпочитат всесезонни гуми, за да избегнат закупуването на втори комплект гуми и
джанти. Въпреки това е нужно да не
забравяте, че зимните гуми предоставят най-добро сцепление при
зимни условия. Противно на това,
което много хора мислят, водачите
на електрически автомобили не е
нужно да се безпокоят за бързо износване на гумите.
Гумите на електрическите автомобили се износват по-бавно отколкото при автомобилите с двигатели с вътрешно горене.
Обикновено електрическите автомобили имат висока мощност и
тежат повече от автомобилите с
ДВГ. Това задава специфични изисквания за техните гуми. Когато купувате зимни гуми за електрически
автомобил, е нужно да вземете решението си основно на база условията на шофиране.
Когато избирате гуми за хибрид
или електрически автомобил, трите най-важни критерия обикновено
са безопасност, съпротивление при
търкаляне и ниско ниво на шум. Ниското съпротивление при търкаляне удължава пробега на автомобила.
Електрическите автомобили са
тихи, затова съпротивлението при
търкаляне е въпроси и на комфорт.

Когато купуват гуми, шофьорите
също трябва да решат дали зимните или всесезонните са по-удачният избор.
„Ако ползвате автомобила си
много през зимата и шофирате върху зле поддържани пътища, препоръчваме ви да закупите комплект
зимни гуми. Това е инвестиция в безопасността, която си струва да
бъде направена. Дизайнът и изработката на традиционните всесезонни гуми е повече в полза на характеристиките нужни през лятото,
което ги прави слаби по отношение
на сцеплението през зимата. Въпреки това, всесезонните гуми не са на
нивото и на летните гуми.“, казва
Мико Лиукула, мениджър в Nokian
Tyres.

ШОФИРАНЕТО ЗА ЦЯЛА ЗИМА МАХНА
ПО-МАЛКО ОТ 1ММ ОТ ГУМИТЕ
Мениджърът „Развитие“ в Nokian
Tyres Мико Лиукула иска да подчертае, че едно често срещано погрешно схващане свързано с гумите на
електрическите автомобили не е
вярно. Въпреки че електрическите
коли имат много мощност и висок
въртящ момент, те не са особено
взискателни към гумите – по-скоро
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обратното е вярно.
„Гумите на един модерен електромобил се износват много по-бавно отколкото гумите за традиционните автомобили с двигатели с
вътрешно горене. Това се дължи на
добрия контрол на сцеплението.
Асистиращите системи за водача
намаляват поднасянето като използват бързото регулиране на
мощността на електрическите
двигатели. Системата е много
по-бърза отколкото при ДВГ автомобилите, където системите са базирани на спирачките и ограничаване на оборотите на двигателя.“,
казва Лиукула.
Nokian Tyres използва няколко различни електромобила в своите тестове на гуми, което дава на компанията добро познание относно употребата на гумите при различни
модели. В допълнение, гумите на
компанията са тествани върху
електрически таксита, например.

ВЪРТЕНЕТО НА ГУМИ ВЕДНЪЖ
ПРЕЗ ЗИМАТА Е ПОЛЕЗНО

Продуктовият мениджър на
Nokian Tyres за Европа, Мартин
Дражик, ни съветва да наблюдаваме износването на гумите и да сле-
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дим за налягането през зимата.
Това удължава експлоатационния
живот на вашите гуми.
„Ако колата ви не е със задвижване и на четирите колела, е нужно
да следите за разликите в износването на движещите колела и свободно въртящите се. Полезно правило, което можете да прилагате е
да въртите гумите когато разликата в дълбочината на протектора надвиши два милиметра. Напълно достатъчно е да правите това
веднъж всеки зимен сезон.“
Продуктите на Nokian Tyres раз-

полагат с Индикатор за безопасно
шофиране (Driving Safety Indicator,
DSI), по който можете бързо и лесно
да проверите оставащата дълбочина на протектора. Цифрите на индикатора показват оставащата
дълбочина. Цифрите ще изчезнат,
една по една, докато гумата се износва. Ако видите различна цифра
на предните и задните гуми значи е
нужно да смените местата им.
Факти: Следете за това когато
избирате зимни гуми за електрическия си автомобил
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 Безопасност: най-важно е да вземете предвид вашата среда на
шофиране и да изберете подходящи
за нея гуми.
 Ниско съпротивление при търкаляне: колкото по-ниско е съпротивлението при търкаляне, толкова
по-дълъг пробег ще имате.
 По-малко шум: като избирете
по-тихи гуми за тихия си електрически автомобил ще имате по-високо ниво на комфорт.
 Зимни или всесезонни гуми: зимните гуми предоставят по-добро
сцепление в зимни условия.

Актуално

Нови глоби за
шофьорите от януари 2020
Глобите за нарушения на скоростните режими, са
регламентирани в чл. 182 от Закона за движението по
пътищата и са разделени на три групи.
Първата група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост
за движение В НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва,
както следва:
1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 400 лв.;
5. за превишаване над 40 км/ч. – с глоба 600 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 700 лв. и
три месеца лишаване от право да управлява моторно
превозно средство, като за всеки следващи 5 km/h
превишаване над 50 km/h глобата се увеличава с 50 лв.
Втората група се отнася за водачи на МПС, които са превишили максималната разрешена скорост
за движение ИЗВЪН НАСЕЛЕНИ МЕСТА.
В тези случаи ВОДАЧ, който превиши разрешената скорост извън населено място, се наказва, както
следва:

1. за превишаване с 10 км/ч. – с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 100 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 300 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 400 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 600 лв., като
за всеки следващи 5 km/h превишаване над 50 km/h
глобата се увеличава с 50 лв.
Третата група се отнася за водачи на МПС, които извършват ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
И ОПАСНИ ТОВАРИ. Размерът на глобата е правопропорционален на превишението на скоростта.
В тези случаи ВОДАЧ на моторно превозно средство за обществен превоз на пътници и опасни товари, който превиши разрешената скорост, се наказва,
както следва:
1. за превишаване с 10 km/h - с глоба 20 лв.;
2. за превишаване от 11 до 20 км/ч. – с глоба 50 лв.;
3. за превишаване от 21 до 30 км/ч. – с глоба 150 лв.;
4. за превишаване от 31 до 40 км/ч. – с глоба 500 лв.;
5. за превишаване от 41 до 50 км/ч. – с глоба 800 лв.;
6. за превишаване над 50 км/ч. – с глоба 1000 лв. и
три месеца лишаване от право да управлява моторно
превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч.
превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.
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Когато нрушението по ал. 1, т. 1 – 5, ал. 2 и ал. 3, т.
1 – 5 от чл. 182 от Закона за движението по пътищата е повторно, наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер, а за повторно нарушение по ал. 1, т. 6 и ал. 3, т. 6 – предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да се управлява моторно
превозно средство за срок три месеца.
Когато нарушението по ал. 1, т. 4 – 6, ал. 2, т. 4 – 6
и ал. 3, т. 4 – 6 от чл. 182 от Закона за движението по

пътищата е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок 6 месеца.
"Системно" е нарушението, извършено три или
повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на
първия електронен фиш, с който на нарушителя се
налага наказание за същото по вид нарушение.
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Професионално обслужване на
климатични инсталации за товарни
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

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.

www.bosch.bg

Автобуси&микробуси

Форум

бр. 10 (152),

и
о о ус
рв алн об
Пъ он авт
ци а
на ие з
н
да
из

Печатен орган на Българска Федерация пътнически транспорт

ноември-декември, 2019

www.avtobusi.com

TURKEY ISTANBUL

www.avtobusi.com

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА
КОНФЕРЕНЦИЯ ПО
ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА

10

бр. 10 (152), ноември-декември, 2019 г.

05-07 MARCH 2020

НА ТОЛ ТАКСИТЕ И СИСТЕМАТА „БОНУС-МАЛУС“
ЗА ЦЕНАТА
СА НАЙ-РИСКОВИТЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ПЪТЯ?
 КОИ
 BUSWORLD TURKEY 2020 – СПЕЦИАЛИЗИРАНО АВТОБУСНО ИЗЛОЖЕНИЕ

