Автобуси&микробуси

Форум

бр. 1 (153),

януари, 2020

и
о о ус
р в а лн о б
Пъ он авт
ци а
на ие з
н
да
из

Печатен орган на Българска Федерация пътнически транспорт

www.avtobusi.com

TURKEY ISTANBUL

www.avtobusi.com

Volkswagen с богат избор
от налични автомобили

1

бр. 1 (153), януари, 2020 г.

05-07 MARCH 2020

ПРОБЛЕМИ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ И ТОЛ СИСТЕМАТА В БЪЛГАРИЯ
НАБОЛЕЛИНЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ
ПРЕВОЗИ

 BUSWORLD TURKEY 2020

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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Представяме ви

Volkswagen Crafter
100 % Original

• София | Декември, 2019

Основни характеристики за един лекотоварен автомобил
ИКОНОМИЧНОСТ
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 НИСЪК РАЗХОД НА ГОРИВО
 НИСКО ИЗНОСВАНЕ
 МАЛКА ЗАГУБА НА СТОЙНОСТ
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Представяме ви
Основни характеристики за един лекотоварен автомобил
ПРАКТИЧНОСТ
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРАТА ОСНОВА ЗА
ДОРАБОТКИ ВЪТРЕ В ТОВАРНАТА ЗОНА
 ЛЕСНО ПОДДЪРЖАЩИ СЕ МАТЕРИАЛИ,
ЗДРАВИ ПОВЪРХНОСТИ
 МАНЕВРЕНОСТ & ВИДИМОСТ

Основни характеристики за един лекотоварен автомобил
КАЧЕСТВО / НАДЕЖДНОСТ
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ:
 ЕЖЕДНЕВНО ПРИЛОЖЕНИЕ БЕЗ
ОГРАНИЧЕНИЕ
 МНОГО ЗДРАВА КАРОСЕРИЯ

 ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО, ДОРИ ПРИ
ИНТЕНЗИВНА УПОТРЕБА И ВИСОК
ПРОБЕГ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРОДУКТА С НАЙ-ГОЛЯМО ЗНАЧЕНИЕ:

ОПТИМАЛНА ТОВАРОНОСИМОСТ
ЕРГОНОМИЧНА КАБИНА ЗА ВОДАЧА И
КОМФОРТНА СЕДАЛКА
ПОДХОДЯЩ ЗА ГРАДСКИ УСЛОВИЯ
БЕЗОПАСНОСТ НА ТОВАРА
АСИСТИРАЩИ ВОДАЧА СИСТЕМИ
И СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
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Представяме ви
 Гореща галванизация
Î за скритите части и носещата
конструкция
 Електролитна галванизация
Î за видими части

 Катодна защита и цинк-фосфатно
покритие
 Защита на кухините с горещ восък
 Уплътнения на застъпващите се
елементи от синтетична пяна
 Цялостна PVC защита на шасито

Най-добрата аеродинамика
УПЛЪТНЕН РАДИАТОРЕН СЕКТОР
ПОДОБРЕНА
A-КОЛОНА

РАЗГЛОБЯЕМ КАПАК ЗА
ПРЕДНИТЕ СТЪПЕНКИ
С ВЪЗДУХОВОД

ПОДОБРЕН ДИЗАЙН НА
ВЪНШНИ ОГЛЕДАЛА

Най-добра ергономия за водача и пътниците
 Достатъчно “разстояние” при използване
на защитни или работни ръкавици:
 Дръжки на вратите
 Дръжки и ръкохватки в кабината на
водача
 Комфортно разстояние между
бутоните на волана
 Лесно достъпно управление
 Позиция на средната седалка
съобразена с оптималния ъгъл на
коленете и място за краката
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Представяме ви
Идеалното работно място/ удобство при седене
LED ИНТЕРИОРНО ОСВЕТЛЕНИЕ

50° НАСТРОЙКА НА
ЪГЪЛА НА ОБЛЕГАЛКАТА

ВОЛАН С ПОДГРЯВАНЕ

ДО ЧЕТИРИ 12-V БУКСИ

250 MM НАДЛЪЖНА
НАСТРОЙКА НА СЕДАЛКАТА

230 V КОНТАКТ (300 W)

AGR*-СЕРТИФИЦИРАНА
СЕДАЛКА С ВЪЗДУШНА
ФЕДЕРАЦИЯ

4-ПОСОЧНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА
ЛУМБАЛНА НАСТРОЙКА

*“Кампания за здрав гръб“ (AGR)

Първият лекотоварен автомобил с AGR одобрена ergoComfort седалка с
въздушна федерация
ergoComfort седалка с AGR сертификат и
въздушна федерация

 Настройка на облегалката
 Настройка по дължина
 Настройка по височина
 Настройка на наклон на седалката
 Електрическа 4-посочна лумбална
настройка
 Настройка на дълбочина
 Въздушна федерация с настройка в
зависимост от теглото на водача

 Опционална функция “Масаж”* и
отопление
*ergoActive седалка

Оптимална товароносимост
НАЙ-ВИСОКАТА ТОВАРНА ЗОНА
(ВИСОК ТАВАН 1,961 СУПЕР-ВИСОК ТАВАН 2,196
MM)

ВИСОЧИНА НА ТОВАРЕНЕ ПРИ
ПЛЪЗГАЩАТА ВРАТА (1,820 MM)

ВИСОЧИНА НА ТОВАРЕНЕ ПРИ
ЗАДНИТЕ ВРАТИ(1,840 MM)

НАЙ-ДЪЛГАТА ТОВАРНА ЗОНА (4,855
MM)

ТОВАРЕН БОРД СЪС 100 ММ ПО-НИСЪК
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НАЙ-ШИРОКАТА ПЛЪЗГАЩА ВРАТА
ШИРИНА НА ТОВАРЕНЕ (1,268 MM)

Представяме ви
Най-добра концепция за товарене в своя клас
С-ОБРАЗНИ НОСАЧИ, МОНТИРАНИ ВЪРХУ ШИНИ НА ТАВАНА
LED ОСВЕТЛЕНИЕ НА ТОВАРНАТА ЗОНА

НАЙ-ГОЛЯМ ИЗБОР НА
ШИНИ ЗА УКРЕПВАНЕ ОТ ЗАВОДА
ДО 14 ХАЛКИ ЗА
УКРЕПВАНЕ НА ТОВАР

ПОДГОТОВКА ЗА СТЕЛАЖИ

УНИВЕРСАЛЕН ПОД

ОТЛИЧНА 360° ВИДИМОСТ
2-РИ ИЗПАРИТЕЛ

СЪОТНОШЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАЕМА
ПЛОЩ И РАЗМЕРИ

ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧНО
СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ

РАЗЛИЧНИ АСИСТИРАЩИ СИСТЕМИ

Електромеханично
Електромеханично сервоуправление
сервоуправление
 Регулируемо в зависимост от скоростта
 Въртене без усилие Î предимство при паркиране
 По-лесно управление на автомобила
Î маневриране в градски условия

 По-добро сцепление с пътя Î по-високи скорости
 Повишена подвижност Î спортно шофиране
 Компенсация на страничен вятър
 Активно връщане на волана

 Lane Assist

ПРИБЛИЗИТЕЛНО 6 ГР CO2/KM ПО-МАЛКО В СРАВНЕНИЕ
С ХИДРАВЛИЧНО СЕРВОУПРАВЛЕНИЕ
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Най-голяма гама от асистиращи водача системи (избрано)
серийно:

Lane Assist
(активен)

Асистент при
страничен вятър

Адаптивен круизконтрол ACC

Light Assist

Най-голяма гама от асистиращи водача системи (избрано)
Серийно:
Park Assist

Мултиколизионн
а спирачка

Trailer Assist

Асистент при излизане от
паркомясто

Странична защита

д
д
Задвижване и двигатели
*

• 2,0 TDI 75/ 103/ 130 kW
• 6-ст. механична ск. кутия
• 8-ст. aвтоматична ск. кутия
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• 2,0 TDI 103/ 130 kW
• 6-ст. механична ск. Кутия
• 8-ст. aвтоматична ск. кутия
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*

• Единична задна гума:
- 2,0 TDI 103/ 130 kW
- 6-ст. механична ск. кутия
• Двойна задна гума:
- 2,0 TDI 90/ 130 kW
- 6-ст. механична ск. кутия
- 8-ст. автоматична ск.
кутия

Представяме ви
Товарен обем
3.5 т

3.88 т

 Електромеханично управление,
стандартно
 Предна ос 1,800 кг
 Задна ос 2,100 кг

 Електромеханично управление,
стандартно
 Предна ос 1,800 кг
 Задна ос 2,388 кг

5.5 т

4.0 т

 Електромеханично управление,
усилено
 Предна ос 1,800 kg
 Задна ос 2,388 kg

5.0 т

 Електромеханично управление,
усилено
 Предна ос 2,100 кг
 Задна ос 3,500 кг

 Електромеханично управление,
усилено
 Предна ос 2,100 кг
 Задна ос 4,000 кг
 17” спирачна система

Цифрите в ( ) са за задно задвижване и 4MOTION

9.9 (9.3) m³

Средна база, стандартен
таван

14.4 (13.6) m³

Дълга база, висок таван

16.4 (15.5) m³

Дълга база plus, висок таван

Единична кабина, средна база

11.3 (10.7) m³

Средна база, висок таван

16.1 (15.3) m³

Дълга база, супер-висок
таван

18.4 (17.5) m³

Дълга база plus, супер-висок
таван

Двойна кабина, средна база
3500

2700

Единична кабина, дълга база
4300

Двойна кабина, дълга база
3500

Единична кабина, дълга база plus
4700

бр. 1 (153), януари, 2020 Автобуси&микробуси

9

Представяме ви

Crafter
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Актуално
Лекотоварни
автомобили

Das RentAuto.
Нов Volkswagen. Под наем.
Независимо дали се нуждаете от представителен ван за бизнес пътуване или от просторен
автомобил за семейната почивка, Volkswagen предлага богат избор от налични автомобили от
лекотоварната гама. Получавате винаги последен модел Volkswagen - Caddy, Transporter,
Caravelle, Multivan, Crafter в отлично състояние – за да може да се насладите максимално на
шофирането, независимо от целта, за която ще го ползвате.
Подробна информация за предлаганите автомобили, условия за наемане и цени можете да
намерите в най-близкото представителство на Volkswagen.
София, Порше София Изток, 02/80 73 400, Порше София Юг, 02/42 45 000, Пловдив, Хаас - 60, 032/94 09 92,
Варна, Автотрейд, 052/57 07 00, Бургас, Вестауто - М, 056/87 42 50, Русе, Хоби Кар, 082/50 04 94,
Стара Загора, Автохит 2000, 042/61 60 46, Плевен, Автотехника, 064/88 87 99, Велико Търново, Авточойс, 062/61 57 75
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Какво ново у нас

Национална среща на Конфедерация
на автобусните превозвачи през януари

Уважаеми колеги,
От името на Конфедерация на
автобусните превозвачи, Ви каня на
национална среща /общо събрание/,
която ще се проведе на 21.01.2020г.
от 11.00ч., в хотел "Тримонциум", гр.
Пловдив.
На срещата ще обсъдим проблемите ни, преговорите с Правителството, мерките и решенията, които трябва да се вземат и стачната
ни готовност, ако не бъдат изпълнени поетите към нас ангажименти.
Ще обсъдим предстоящото въвеждане на тол-системата от 01.03.2020г.,
и изискванията, на които ще трябва
да отговорим към тази дата.
След проведената при Премиера,
г-н Бойко Борисов среща, към днешна
дата сме предоставили на Министерство на правосъдието предложенията ни за промени в НК, които
прилагам с настоящето писмо. В

рамките на тази седмица предстоят
срещи в Комисията по транспорт
към Народното събрание, на която
ще се обсъдят промените в ЗАвП и в
Министерски съвет, при вицепремиера г-н Томислав Дончев, където на
експертно ниво ще се обсъдят възможностите за еврофинансиране на
бранша по европейски проекти в следващият програмен период.
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С уважение:
Магдалена Милтенова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. Да се създаде нов член в НК, в Глава шеста – Престъпления против стопанството, Раздел II – Престъпления в
отделните стопански отрасли,
чл.234г., със следните текстове:
(1) „Който без съответното разрешение, регистрация или лиценз,
извършва обществен превоз на пътници, за които се изисква такова разрешение, регистрация или лиценз от
регламент на европейските институции, закон или от подзаконов нормати-
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Последвайте ни във фейсбук:
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вен акт по прилагането му, се наказва с
лишаване от свобода от три до пет
години и с конфискация на МПС, с което се извършва превоза.
(2) Когато с дейността по ал. 1 са
причинени другиму значителни вреди
или са получени значителни неправомерни доходи, наказанието е лишаване
от свобода от пет до десет години и
глоба от пет хиляди до десет хиляди
лева, като съдът може да постанови и
конфискация на част или на цялото
имущество на дееца.
(3) Когато дейността по ал.1 е
извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното
осъществяване, е извършено чрез
използването на неистински или подправен документ, или документ с
невярно съдържание, наказанието е
лишаване от свобода от пет до десет
години и глоба от пет хиляди до десет
хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на
цялото имущество на дееца.
МОТИВИ:
Инкриминирането на „нерегламентирания превоз” на пътници е наложително, тъй като са налице увредени
обществени отношения, които не е
възможно да бъдат защитени единствено с административни санкции.
Факт, който е неоспорим към настоящия момент. Освен това става въпрос
за защита на обществени отношения

със значителна обществена значимост. Единствено чрез методите на
наказателното право може да бъде
намерен основният търсен ефект, а
именно бързо, трайно и сигурно преустановяване на нерегламентираният
превоз на пътници, който се извършва
във вреда и на самата държава, а в не
по-малка степен и на обществото.
Престъплението следва да е обособено в Глава шеста, Раздел втори от
Особената част на наказателния
кодекс, където родовият обект на
стопанските престъпления са обществените отношения, които осигуряват
правилното осъществяване на икономическите дейности в държавата, а
подродовият обект е специфичният
интерес за този отделен отрасъл, а
именно отрасълът „Обществен превоз
на пътници“.
С деянието се увреждат и други,
допълнителни обществени отношения, освен водещите, а именно: правото на гражданите на безопасен и регламентиран транспорт, осигуряване на
застраховане, техническа безопасност,
увреда правата на конкуренцията, т.е.
нелоялна конкуренция.
Престъплението води до щета на
фиска, пътниците и конкуренцията.
Субект на престъплението може
да бъде всяко наказателно отговорно
лице, което извършва такъв вид превоз.

14 Автобуси&микробуси бр. 1 (153), януари, 2020

От обективна страна престъплението е формално, на просто извършване. Достатъчно е да е довършено
изпълнителното деяние.
От субективна страна следва да е
налице пряк умисъл.
Така нареченото „споделено пътуване”, ще остане извън обхвата на НК,
тъй като при него не са налице предпоставките за осъществяване на дейността „обществен превоз на пътници“, чието определение се намира в
ЗАвП.
Имайки предвид, че наказателна
отговорност се носи и за други престъпления, засягащи по подобен начин други специфични стопански отрасли
като сеч на дървета без необходимите
разрешителни, лов на дивеч без ловен
билет, горене на отпадъци и т.н., считаме, че криминализирането на негламентираният превоз на пътници ще
доведе до охрана не само до основните
за него обществени отношения, но е
от изключително значение и за опазването на човешкия живот, който се
намира в опасност при извършването
на превоз на пътници без необходимите за целта документи. Именно заради
изложеното следва държавата да осигури съответната защита, като описаното деяние подлежи на контрол по
реда на НК.

µ ¯¢³
Какво ¢¬¤°
ново в¯°¤°
България
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Транспортни проблеми
Протести, тол такси,
нерегламентирани превози,
бонус малус

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ В БТА
Уважаеми представители на средствата за масова
информация, добре дошли на нашата пресконференция,
Знаете, че нашата среща е посветена на тол системата, на несправедливите цени, несправедливия обхват и
разбира се, опасностите, които са за обществото от нерегламентирания превоз на пътници.
Първо бих искала да представя моите колеги, защото
това, което обявихме преди един месец, че на 13 януари
ще има протест на автобусните превозвачи, във връзка с
нерегламентираните превози и исканията, които сме поставяли в годините назад, по отношение на всичките неуредици в бранша, виждате, че ситуацията е доста динамична и на тази маса се оказахме не само автобусни
превозвачи, тъй като тол системата се оказа един от основните проблеми, пред които се изправихме всички при-
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състващи тук.
ДА ПРЕДСТАВЯ КОЛЕГИТЕ
НА ТРИБУНАТА:
Петър Захариев – КАП;
Йордан Арабаджиев- СМП;
Илиян Филипов – СМП;
Красимир Лалов – НСБП;
Васил Пиронков – КАП;
Георги Петърнейчев – АЕБТРИ;
Петко Ангелов – КАПБ,;
адв. Райна Петрова – НТС.
Пропуснах да спомена две асоциации, които ни подкрепят. Това са Асоциацията на българските производители и
вносители на горива, г-н Симо Симов и г-н Радослав Христев, представител на Асоциацията на зърнопроизводите-

Какво ново у нас
лите, която също подкрепя нашия протест.
Тъй като ми се иска да ви дадем думата за въпроси, тъй
като темата за нерегламентираните превози и за тол система от доста време е на дневен ред, за съжаление тези
разговори не доведоха до някакви положителни резултати,
въпреки уверенията на Премиера, още от февруари миналата година.
Трябва да благодарим на министър Желязков, който въпреки трудностите през цялото това време работи с нас
и законът за автобусните превози беше внесен от Министерски съвет още преди празниците в Народното събрание. Така че, не можем да не отчетем и положителните резултати, но основните проблеми, които ние имаме свързани с нерегламентираните превози, с липсата на средства
на финансиране, стоят на дневен ред и към днешна дата.
Виждате, че непрекъснато спират превози в населените
места. Към това прибавяме и тол системата, която засяга
всички браншове. И за да можете да си отговорите на въпроса защо сме в тази конфигурация на масата, е че това,
което ни свързва с таксиметровия превоз е нерагламентирания превоз на пътници, това, което ни свързва с товарния сектор е тол системата.
Давам думата на г-н Арабаджиев, който ще говори
за тол системата и за протеста, който ще организираме заедно на 13 януари тази година.

Г-н Йордан Арабаджиев - През последните месеци
наред с борбата ни с мобилен пакет, водим непрекъснати
разговори в диалог с МРРБ, но в последния месец, месец и половина виждаме как този диалог остана само добро пожелание, и министерството след последния Обществен съвет,
вместо да направи един експертен съвет, който да излезе с
предложение за цени и обхват на тарифата за тол таксите, еднолично внесе за обществено обсъждане тарифата за
тол таксите. В срока на обществено обсъждане, освен всички организации като КРИБ, Стопанска камара, всички, които виждате тук на масата сме дали своите предложения и
МРРБ не се съобрази с нито едно предложение на бизнеса. В
тази връзка ние обявихме, че при тези цени, при този обхват, при липсата на преференции за българския транспорт, ние няма какво друго да направим, освен да протестираме. Като освен редукция за обхвата и цените за тол
таксите, ние искаме оставката на министър Аврамова,
като принципал на МРРБ, която наруши диалога, който
имаше между нас и ние вярвахме, че ще се намери баланса,
ще се намери онзи бавен преход, който да даде глътка въздух на българския транспортен бизнес да съществува.
От тук насетне сме дискутирали с голяма част от вас,
къде е проблемът, по отношение на обхвата, който на обща
база е 30%, а на база там, където се движат тировете е над
65% от пътищата, по които се движат тирове, а в Европа
е от 1-7%. Ето например, в Чехия от декември месец са въвели тол система и там обхватът е от 4%-5% обхвата на
тол системата. Така че, това са нашите искания, подкрепяме колегите от автобусния бранш за нерегламентираните
превози. Надяваме се, че ще се намери разум и решение за
българския транспортен бизнес, а и така да стане, че потребителите да не страдат шоково от въвеждането на
тези тол такси.
Г-н Пиронков - Аз още веднъж бих искал да подкрепя
г-н Арабаджиев за това, което каза относно тол системата. Ние имахме безброй срещи за две години, ние зарязахме
работата си и присъствахме на безброй срещи относно
какви параметри, какво ще бъде включено като одобрение

и т. н.
В един момент когато се създаде експертен съвет, който наброяваше 30 човека, този консултативен експертен
съвет участваше активно във всички срещи, министър
Аврамова присъстваше на една единствена среща. Това много ме учудваше, тъй като става дума за един толкова важен
елемент, който трябва да се въведе, И в същото време, три
дни преди оповестяване на тарифите, отново този експертен съвет, ние бяхме всички се събрали, залата беше пълна,
със зам. министър Нанков, с министър Желязков. Обсъдихме
всички въпроси, стигнахме до едни определени резултати,
но в крайна сметка останахме изненадани, защото всичко,
което говорихме се оказаха празни приказки. Ние бяхме повикани на тези срещи, колкото да ни заблудят и държавата
не си удържа на думата. Това, което пое пред всички превозвачи, пред целия народ.
Тук искам само да отбележа, да дам акцент. Повярвайте
ни, ние превозвачите, нямаме проблем с тол системата.
Имат проблем всички крайни потребители на тази тол
система. Това ще се отрази на транспортните услуги както на пътници, така и на товари. При товарите има, където ще бъде повишена услугата 16 пъти при специализирания
превоз, където в едната посока се движи пълен, а в другата
– празен. И от там нататък за автобусите ние в доводи
казахме нашата система. Има договори, които ние сме
сключили по закона за обществените поръчки, и те по никакъв начин не могат да бъдат променяни. И с тези доводи,
ние сме поискали тарифи, които да бъдат поносими, които
могат да се понесат от бранша и това, което се визира, че
Бургас, София, Варна, това в България не е транспорта. Там
са хора, които могат да се плащат социална услуга и тези
13 групи правоимащи граждани се возят в автобусни направления, които са много къси разстояния и в момента
виждаме, че обхватът е над 40%. За сега спирам. Това е нашият акцент. Аз се присъединявам към товарните превозвачи. Ние искаме, ако няма решение на въпроса, оставката на
госпожа Аврамова.

Г-н Петко Ангелов – Само искам да допълня, че ние
не бягаме като превозвачи от пътни такси, които трябва
да си плащат. Но трябва да бъдат тези такси разумни, и да
се обърне внимание, че има транзитен превоз, който минава през България, а не да се набляга само на българските фирми.
Магдалена Милтенова – Тъй като ще продължим
нашата тема, вижте това, което се създава като нагласа в
обществото, че превозвачите не искат да плащат или че
превозвачите трябва да плащат по-скъпо. Да, това е факт.
Ние и сега плащаме 10 пъти по-скъпо от един лек автомобил. Ако един лек автомобил заплаща 100 лева за винетка,
ние заплащаме 1000 лева за винетка. Така че, ние заплащаме
повече в момента от това, което заплащат леките автомобили. Опитът от страна на управляващите да въведат
в заблуждение обществеността, че видите ли, превозвачите са тези, които не искат да плащат тол системата, съвсем не е правилен.
Проблемът се състои в това, че от нас се очаква, от
всеки български гражданин се очаква да заплаща за тол системата, защото сами разбирате, че тези средства, които
трябва да се заплащат извън средствата, които плащаме в
момента, те трябва да бъдат калкулирани за всяка една от
услугите, които ние предлагаме. Това означава, че българският данъкоплатец е този, които ще плаща за тол системата. И ние се стремим към това, да предпазим хората да
плащат повече, отколкото получават, да експлоатират,
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защото ние ще плащаме едни суми, които в пъти ще бъдат
по-големи от реалните суми, които ще бъдат необходими.

Адв. Райна Петрова – Нашият синдикат се присъединява към исканията, които колегите изложиха. Въпреки
че, тол системата не е приоритет при нас, ние като част
от транспортния бранш заставаме зад исканията, защото
ги намираме за справедливи. В същото време ние имаме един
основен проблем, който е общ за нас и за автобусните превозвачи. И това е нерегламентираният превоз на пътници.
Това е тема, която се разработва в нашите среди от доста
дълго време. Проблемът ескалира, търсят се начини за разрешаването му, но по не особено категоричен начин и не на
достатъчно високо ниво. Искането за криминализиране на
нерегламентираните превози е правилно и навременно, защото тази нелоялна практика заема все по-голям процент
от нашата дейност и навлиза в конфронтация с интересите не само на хората, които извършваме транспортна дейност, а и на тези, които потребяват тази дейност. Именно за това е необходимо да се вземат крайни мерки, каквото е криминализирането на едно деяние, за да може да се
докаже на цялото общество и в частност на тези, които
си позволяват да извършват нерегламентирания превоз и
борбата с тях ще бъде доведена до крайност. Разберете, че
исканията ни не са само за да си запазим хляба.
Хората, които потребяват нерегламентираните превози на прима виста им изглежда по-евтино, по-изгодно. Замислете се обаче, какъв би бил резулатът при една катастрофа или при едно криминално деяние, извършено от шофьор на нерегламентиран превоз.
Отделно от всички тежести, които понася нашият
бранш, във връзка с всички такси, същото важи предполагам и за колегите от автобусните превози, да идват хора и
да изкарат някой лев за няколко часа, това е просто недопустимо в държава като нашата в периода, в който живеем.
Магдалена Милтенова – В общи линии представяме пред вас проблеми, които вие много добре познавате и
може би ви е омръзнало да коментираме. Тъй като няма решение на нито един от представените проблеми, ние сме
се събрали тук да обявим нашия протест на 13 януари, когато всички ние, ще се обявим срещу нерегламентираните
превози на пътници и най-вече срещу несправедливите
цени и размер на тол системата. Искам да дам думата на
хората, които ни подкрепят за нашия протест и които ще
се включат в него. Това е г-н Христо Радков, българска асоциация на шофьорите.
Г-н Христо Радков – Сами се сещате, че шофьорите
са представени тук, защото в нито един бизнес без шофьори не може да съществува. Тоталната некомпетентност
на институциите в сферата на транспорта ни обедини
всички тук на тази маса и няма как да не ги подкрепим. Понякога те са наши работодатели. Всички сме потребители
на тол системата, на всички ще ни бъде качена цената на
продуктите, които получаваме. И българско обединение на
шофьорите подкрепя автобусните превозвачи и акцентира
на „бонус-малус“ системата. И ако ме попитате защо се занимаваме с нея, докато тол таксите ги обявиха, между
празниците в един брой на Държавен вестник, който не е
много популярен, преди да се случи този грабеж, който наричаме „бонус-малус“ системата, ние искаме да му се противопоставим, защото каквато система се предлага в България, няма никъде по света. Единственият вариант, при
който бихме се съгласили да съществува тази система е
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само на база причинени и изплатени щети за лицето, за което му се дава премията. Само при това положение бихме се
съгласили. Ние ще подкрепим протеста с една жълта жилетка на предното стъкло на автомобила, автобуса, камиона, където е нашият представител. Няма да се събираме
да протестираме на едно място. Мисля, че колегите достатъчно ще свършат това. Благодаря ви!

Г-н Радослав Христев – Въвеждането на тол таксите ще доведе до поскъпване както на услугите, така и на
всички стоки в България. В работната група, в която взехме участие или съвета, както го нарече г-н Арабаджиев,
интересното е, че политическите лица на първо четене
казаха „Да, благодаря ви“, ние ги приемаме. Въпросът беше,
че трябваше да бъдат уточнени три неща. Първото е обхватът на тол системата, тъй като според нас, а и според
колегите той е в пъти завишен, второто – каква да бъде
таксата за тази тол система? Ние направихме две предложения. Едното беше по отношение размера на тол таксата
между 9 и 13 стотинки и второто предложение, което ще
защити българския транспорт беше да се въведе бонус система, която на базата на след определени километри тази
тол такса да бъде драстично занижена. По този начин да
бъдат обхванати най-вече водачите, преминаващи през
България транзитно, а българският транспорт да бъде защитен от тази страна. Апелирам към управляващите още
веднъж тази наредба да бъде спряна моментално. Тази работна група, както беше обявено трябваше да присъства и
представител на Световната банка и на Министерство на
финансите, да се уточнят параметрите на обхвата, на
размера и на бонус системата. Това е нашето искане. Предложението ще го отстояваме до край. Благодаря ви!
Г-н Симо Симов – Ние винаги сме стояли зад една
страведлива тол система, но аз искам да върна няколко години назад. Едва ли някой си спомня, че преди години държавата значително увеличи акциза на горивата. Една от идеите да се увеличи акциза беше да се строят нови пътища.
Не се случиха нещата в годините. Днес ни се предлага една
драстична тол система, която е под същия предтекст, че
трябва да поддържаме пътната инфраструктура, което
никак не е лошо, а е добре. Но аз искам да кажа, че ние от
Асоциацията на българските търговци ии вносители на горива се присъединяваме към справедливия протест на автобусните превозвачи. Тук не става въпрос, че някой не иска да
плаща. Съгласни сме, но на справедливата цена. Справедливата цена, която отговаря на възможностите на българската икономика. Тук не става въпрос само за превозвачите.
Става въпрос за нашата икономика, за нашите граждани. И
защо проблемът е толкова голям? Ще ви кажа. Ето, тези
всичките, които ги виждате на тази маса са конкуренти.
Нещо много сериозно се е случило за да седнат на една маса
и да поискат нещо общо заедно. Това е от наша страна. Подкрепяме протеста. Там, където са нашите представители
ще излязат на протеста с цистерните за да подкрепят
превозвачите.
Г-н Красимир Лалов – НСБП – Много хора се опитват да ни пришият към някакъв политически проект. Не
зная на кого е удобно това, но мога да ви уверя, че на тази
маса седят хора с различна политическа окраска. Ние не сме
се събрали да бутаме правителството на Борисов, ние акцентираме само върху един министър, който не се съобрази
с решение на Народно събрание, един министър, който като
дойде и ни видя се уплаши и изчезна. Човекът не се постара
да разбере как е изграден тола в други страни членки на ЕС,
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и мога да ви кажа, че само трасето Ком – Емине не е вписано
за облагане с тол. И нещата ако не бяха толкова трагични,
щяха да бъдат комични. Ние нямаме никакъв момент за политически искания. Искам да ме разберете правилно. Ние
просто работим професионално и това кой ще поеме това
министерство, нас ни касае дали този човек ще може чисто
диалогично и да говори професионално, а като види с кого
трябва да говори, тихичко да хване вратата и да го няма.
Това е. Така че, не бъркайте политиката с нас. До сега не сме
направили един политически протест, ей Богу, браншовото
движение от 20 години го има в България. Благодаря!

Йордан Арабаджиев – Тук не става въпрос за политически протест. Ние като транспортна гилдия заявяваме нашите искания като чисто експертни действия. Така
че, може на някой да му се иска да намери политическа окраска, но категорично не.
Магдалена Милтенова – Сега ще ми позволите,
тъй като започнахме от първия въпрос, аз ще ви кажа като
перничанка не само като превозвач, но и като такава категорично подкрепям искането за оставката на министър
Аврамова. МРРБ е отговорно за кризата в Перник, МРРБ ще
бъде виновно и за кризата в транспорта.
По отношение на субсидиите и компенсациите, представата ви, че някой се храни и живее от субсидии и компенсации е абсолютно погрешна. В сайта на Министерство
на финансите всеки може да отвори в раздел „Публични разходи“, държавен и реален сектор и там ще видите, че разходите за финансиране и субсидиране са абсолютно недостатъчни и че недостигът е около 24 млн. годишно. Не само,
че държавата не ни подпомага, но ние подпомагаме държавата с 24 млн. лева годишно за сметка на превозвачите и на
българските граждани. Недостига бюджетът. По отношение на субсидиите, които се предоставят, 28 млн. приблизително са за тази година, 19 млн. са разпределени за 7 големи
града, 5,5 млн. са за 257 града в страната, и 2.8 млн. са за слабонаселените места. Ако някой смята, че с тези средства
може да работи и да управлява транспорта, моля, заповя-

дайте, ние ще го назначиме на най-висшата длъжност в
едно предприятие, ако може да го управлява с тези средства.
Последните години по интегрираните програми за развитие на големите градове бяха въведени така наречените
интегрирани градски схеми и интегриран транспорт, бяха
предоставени изключително много средства за закупуване
на автобусен транспорт само от страна на общинските
предприятия, които предприятия генерират големи суми
за загуби следствие на начисляваната си амортизация върху
новите си активи и от където те изтеглят средствата за
малките общини. Това е основният проблем и начина на разпределение, когато се промени, има индикации на Министерство на финансите в тази насока, направили сме предложения в закона за автомобилните превози. Това е толкова
важно той да стане реалност, тъй като в него общините
също ще имат ангажимент да дофинансират превози и тогава смятам, че нещата ще си дойдат, там, където им е
мястото.
По отношение на инкриминирането, категорично не
съм съгласна, с това, което казвате, че закона за автомобилните превози предвижда инкриминиране. В ЗДП, който ще
бъде променен чрез закона за автомобилните превози е
предвидено, тези дълготрайни активи като камиони, автобуси да не бъдат регистрирани на физически лица и така би
било редно да бъде, защото вие не си купувате автобуса за
да си ходите на село със семейството. Автобусът се купува,
камионът също, за да извършва търговска дейност. Физическите лица, регистрирайки ги по този начин укриват своите доходи. Знаете, че когато една фирма няма активи, натрупа дългове, държавата не може да си събере вземанията,
така че, това, което се прави е в интерес на държавата и
на бюджета, а не в интерес на превозвачите.
По отношение на инкриминирането настояваме в настоящия момент в Народното събрание има внесени две
предложение за изменения в Наказателния кодекс, така че,
настояваме през тях да бъде направена и промяната. И тя
е наистина да бъде инкриминиране на този вид превози.
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За нерегламентираните превози
Ивайло
Константинов
Приятели,

Н

ие сме тук за да поискаме
както обществената, така и
медийната подкрепа, освен
институционалната, която
вече я имаме.
Проблемът се състои от три части в решаването му за нерегламентираните превози. Първата и основна
крачка се надяваме да бъде направена с
приемането на закона за автомобилните превози. В момента действащият
закон съдържаше един абсурд. Че в обхвата на закона бяха вкарани всички
превози срещу заплащане, а от друга
страна следващият член казва, „които
се извършват със специални МПС“, т. е
които се извършват с автобуси. Т.е
всички тези превози, които се извършват с превозни средства различни от
автобусите от страна на НАП са в
обхвата на закона, а от страна на закона за автомобилните превози и закона
за движение по пътищата не е така.
Това е стъпката, която регламентира
кои са тези превози, които влизат в
обхвата на закона. Тези превози, които
водят до икономическа облага за организатора им. Добрата новина за цялото общество и за всички, които обичат споделените пътувания е, че този
текст регламентира и споделените
пътувания. Както в цяла Европа, така и
тук тези пътувания не водят до икономическа облага за организатора им, те
не са в обхвата на закона и не би следвало да бъдат контролирани. За тази първа стъпка благодарим на Премиера, благодарим на министъра на финансите,
благодарим на министъра на транспорта! Но има една по-важна стъпка. Тази
по-важна стъпка я разбрахте от предното изречение. Как контролният орган ще докаже, че има икономическа облага. В цяла Европа контролният орган,
който постановява това има функциите на НАП, има функциите на КАТ,
има функциите на ДАИ, говоря на нашите служби, има функциите на икономическа полиция. Т. е този контролен
орган спирайки автобуса или друго пре-

возно средство може да провери редовността на превоза - документално,
техническото състояние на автобуса
или лекия автомобил, редовността на
документите на екипажите, редовността на документите на пътниците. В България това може да се случи и
вероятно се случва и днес, но това не
води до ефект, който наистина се цели,
тъй като епидемията се разраства и
фактите казват, че пътническите
транспортни фирми за 20 години са намаляли с 2/3, а за последните 10 години
– наполовина. Това е основният, за който ние търсим обществена подкрепа,
търсим и медийна такава.
Всичко друго, което касае теми
като дискриминация на автобусните
превозвачи,ние сме поставени в ситуация, в която нямаме право, не можем да
се състезаваме, Ние трябва да обслужваме неефективните общини. Трябва да
обслужваме високопланинските и слабонаселените райони, да обслужваме областните схеми, които не генерират
пътникопоток. Трябва да обслужваме и
републиканската транспортна схема,
която до такава степен е пренаселена
от предлагане, че играе неефективно.
Като добавим и ученическите превози,
които се реализират от ученически автобуси, които за нас също са нелоялна
конкуренция, те функционират също
извън закона, няма право това да се счита за превоз за собствена сметка.
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Няма, защото те са собственост на
министерство на образованието, което предоставя същите на общината,
общината ги предоставя на училището. Нито общината, нито училището
имат лиценз, нито общината и училището отговарят на каквото и да изискване по сега действащото законодателство, да не говорим за гаражи, медицински прегледи, пътни прегледи, техническа поддръжка и всичко останало.
А тези автобуси возят нашите деца.
Големият проблем е този контролен орган, който да установи наличието на регламентиран превоз. Той за да
бъде създаден се нуждае от сериозна и
значителна обществено подкрепа.
Генералният въпрос е, че ние срещу
нас имаме 70% сив сектор. Този сив сектор не функционира с имигранти от
Бангладеш. Този сектор функционира,
защото има потребление. Т. е хората
искат да пътуват с нелегален транспорт. Не зная знаят ли го, че е криминален, не зная доколко са информирани за
опасностите, но те го искат. Щом искат, този транспорт трябва да бъде
регламентиран. Междувременно идват
нови списъци с нови нелегални превозвачи. Това е големият проблем. Ако този
транспорт има бъдеще, нека сега с
този закон да бъде регламентиран. За
това ние искаме да отворим една обществена дискусия. Крещим на цялото
общество за това.

КАкво се случи на BUSWORLD EUROPE?
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Наболели проблеми в автобусния
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зключително ми е приятно
да ви видя тук, това означава, че е важно това, което правим. Може би трябва да
кажем на колегите журналисти,
че днешният форум сме разделили
на два модула – първият модул е
посветен на проблемите в бранша, а вторият модул – на тол системата. Да благодарим на нашите партньори, на гостите от
Световната банка, на представителите на тол системата.
За съжаление един сериозен проблем,който стои пред нас, е именно
дискриминацията, на която сме
подложени от страна на българската държава или администрация, както и да го нарека, защото вие знаете, че ние сме лишени от възможността да участваме в проектите
на Европейския съюз за финансиране.
Към днешна дата бенефициенти по
тези проекти са само черни пред-

приятия, което ние считаме за изключително погрешно и вредно. За
съжаление, голяма част от тези
предприятия са създадени като кухи
структури и вие го знаете по-добре
от мен, колегите, които работят в
тези градове. Единствената цел на
тези предприятия беше да получат
финансиране от Европейския съюз,
при което, действащ бизнес, действащ икономически сектор в страната започнаха да се закриват и вече
са изградени така наречените интегрирани градски схеми в които оперират само вътрешни предприятия,
това са общинските предприятия.
Знаете, че в началото на годината се проведе една среща при Премиера Бойко Борисов, на която присъстваха министърът на финансите, министърът на транспорта и
информационните технологии и, на
която среща беше поет ангажимент от тяхна страна за решаване
на проблемите с нерегламентирания
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транспорт, който е бич за бранша.
Поеха се ангажименти за изготвяне
на нова нормативна база за изменение на закона за автомобилните превози, за справяне с нереглементираните превози, за наредба № 2, която
регулира нашите превози. За съжаление, мога да кажа, че нищо от тези
неща не са свършени. Факт е, че законът за автомобилните превози излезе от обществено обсъждане,
факт е, че в момента е в междуведомствено обсъждане. Министър
Желязков ни увери, че законът ще
влезе на обсъждане в Министерски
съвет. Това, разбира се не ни успокоява, защото предстой гледането на
закона в Пленарна зала, в Транспортната комисия и е факт, че ние нямаме действащ закон. За това настояваме до 13 януари по този въпрос да
имаме яснота и този закон да бъде
приет.
По отношение на нерегламентираните превози вие знаете, че пове-
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че от 10 години поставяме този въпрос и настояваме това деяние да
бъде криминализирано, но всеки път
срещаме съпротива от страна на
правителството. Сами разбирате,
че с административни мерки този
въпрос не се решава, а проблемът се
разширява, всеки ден сме свидетели
на все повече и повече ванове и леки
коли да си движат по автобусните
линии. Така че, настояваме този
проблем да се реши и настояваме за
криминализиране на това деяние. За
това ние настояваме до 13 януари да
има яснота по въпроса, защото дали
ще фалираме на 13 януари или догодина, няма значение. И ако отговорните структури в Народното събрание не съумеят да вземат едно
решение, няма смисъл да продължаваме да работим.
Знаете какви са и другите ни
проблеми, свързани със субсидиране
и компенсиране на превозите, с политиката на общините. Може би не
е необходимо да го говорим, защото
всеки един от вас го знае. Но заради
гостите, които са на нашата проява и заради журналистите трябва

да се каже, защото трябва да се знае
какво става. За да могат журналистите да го отразят и обществото
да знае нещата. Не мога да отрека,
че министър председателят иска да
се решат проблемите, не мога да отрека, че министър Желязков ни съдейства, но нашият проблем е на
ниво администрация. Има наличие
на тотална некомпетентност на
всички нива и за съжаление ние сме
хората, които трябва да го решат.
И за пореден път ще бъде чрез натиск върху институциите, чрез
провеждане на протест. Но аз съм
сигурна, че така мисли всеки един от
нас, че друга алтернатива – няма.
По-късно възникна проблемът с
тол системата, с цените, които
бяха обявени, възникна бонус-малус
системата, който е един изключително важен проблем. Възникнаха и
други нормативни актове в последствие. Информирали сме за това министър Желязков и имаме уверение,
че по отношение на бонус-малус системата ще се предприемат мерки и
нещата няма да бъдат във вида, в
който са обявени, ще започнат нови

консултации по въвеждането на
тази система за да бъде намерен
приемлив вариант. За нас приемлив
вариант е, че бонус-малус трябва да
бъде свързан само с причинени
щети. Този въпрос засяга не само превозвачите, всеки български гражданин ще бъде засегнат от тази система. Това е един от проблемите,
който предстой да решаваме.
По отношение на тол системата
продължават нашите разговори, колегата проф. Асенов след това ще
даде яснота. За да се приемат условия, които да не доведат бизнесът
да фалира и населените места да останат без транспорт. Това не е една
бакалия, в която да влезете да си купите хляб и ако няма да отидете в
друга бакалия. Превозите знаете как
се възлагат, чрез обществени поръчки, с дългосрочни договори, с фиксирани цени и ние там няма как да ги
променяме. Знаете, че преди време
след една наша среща в МРРБ имахме
уговорката автобусите, които извършват превози по редовни линии
да бъдат на нулева ставка. За останалите превози специализирани и
случайни е нормално да има такса и
ние не сме против това. Ние искаме
да има един плавен преход от винетната система към тол системата, така, че разходите да не се
увеличават в пъти. Към днешна дата
имаме ползотворни разговори с
МРРБ и се надяваме да стигнем до
колективно решение.
И в заключение ще кажа, че този
срок от един месец не е виртуален, а
че нещата могат да се случат реално. Разбираме, че всичко не може да се
случи в рамките на един месец, че
нещата зависят от закона за автомобилните превози, след което можем да работим по останалата нормативна база, Нещата, които искаме да се случат в рамките на този
един месец са законът за автомобилните превози, инкриминирането деянието нерегламентираните превози и да се разпише една пътна карта,
по която да се работи и в която влизат всички останали проблеми като
тол такси, бонус-малус системата.
Искам да кажа и че 13 януари е една
подходяща дата, защото АПИ трябда да е формирала цените по тол
системата, която ще заработи от
м. март. Това е един срок, в който
можем да изпълним задачите, които
сме си поставили в партньорство с
правителството. И разбира се, политическа воля за да постигнем тези
резултати, които сме набелязали.
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1582 София, Дружба 2,
бл. 413, вх. А, ет. 6, ап. 23
E-mail: taxiunion.bg@abv.bg

http://www.taxiunion.bg
Mobile: (+359) 0896 806 578
ДО
г–н Р. Желязков – министър на МТИТС,
г–н А. Попов – зам. министър на МТИТС,
г–н Б. Рановски – изп. директор на ИА“АА“,
г–н Д. Войновски – зам. изп.директор на ИА“АА“
в РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изх. № 288/15.01.2020 г.

И С К А Н И Я
от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,
БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,
АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
Уважаеми господа Р. Желязков, А. Попов, Б. Рановски и Д. Войновски,

ПО НАРЕДБА № 34:
Изпращаме Ви официалното ни становище за проект за изменение и допълнение на Наредба № 34 в частта, която касае
само ТАКСИТЕ, а не тарифите, които се изписват на стикерите на превозвачите на предното и задните странични стъкла,
както и на арматурното табло на всеки таксиметров автомобил.
ПРЕДЛАГАМЕ следните корекции (небулдирания текст
по–долу) в чл. 21, ал. 1, т. 7, буквите „д“, „е“ и „ж“:
д) ЦЕНАТА ЗА ПОВИКВАНЕ НА АДРЕС, която не може да е
по – малка от минималната цена за един километър пробег по
съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и която не може да надвишава максималната цена
за един километър пробег по съответната тарифа в населено
място (определена от Общинския съвет);
е) ПЪРВОНАЧАЛНАТА ТАКСА, която не може да е по – малка от три пъти минималната цена за един километър пробег
по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и която не може да e по -голяма от три пъти
максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет);
ж) ЦЕНАТА ЗА ЕДНА МИНУТА ПРЕСТОЙ, която не може
да е по–малка от 30 % от минималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет) и която не може да надвишава
50 % от максималната цена за един километър пробег по съответната тарифа в населено място (определена от Общинския съвет).
Ако вземем за пример минимална цена от 0.77 лв. и
максимална цена от 1.30 лв., то горните промени, облечени в цифри ще изглеждат така:
д/ цената за повикване на адрес няма да е по–малка от
0.77 лв. и няма да е по–голяма от 1.30 лв.;
е/ първоначалната такса няма да е по–малка от 2.31
лв. и няма да е по–голяма от 3.90 лв.;
ж/ цената за минута престой няма да е по–малка от
0.23 лв. и няма да е по–голяма от 0.65 лв.
МОТИВИТЕ ни са следните:
1. Имаме две тарифи (дневна и нощна) и разписани в
ЗАП рамки под името МИНИМАЛНИ и МАКСИМАЛНИ
тарифи (за да няма ДЪМПИНГ отдолу или НАДУВАНЕ НА
ЦЕНИТЕ от горе), които подлежат на корекция всяка година
от съответните общински съвети, а при не произнасяне от
тяхна страна – остават същите през следващата година.
2. ИСКАМЕ отново с РАМКИТЕ, предложени по–горе ДА
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СЕ ОЗЪПТЯТ и таксите (за повикване на адрес; първоначалната;
за една минута престой), с което ДЪРЖАВАТА ДА СЕ НАМЕСИ НА ПРАВИЛНОТО ЗА РЕГУЛАЦИЯ МЯСТО.
3. Клиентите ОТДАВНА ЖЕЛАЯТ ТАЗИ НЕОБХОДИМА РЕГУЛАЦИЯ, за да не се обясняват с шофьорите и контролните органи и най–вече ДА БЪДАТ ИЗВОЗВАНИ НА
КЪСИ РАЗСТОЯНИЯ – от много години вече те УСТНО
ПРЕДЛАГАТ БОНУС на шофьорите, за да бъдат извозвани
на къси разстояния, който бонус е в рамките на ПРЕДЛАГАНИТЕ ОТ НАС РАМКИ ЗА ТРИТЕ ТАКСИ.
4. Около 10% от таксиметровите шофьори общо взето
не знаят защо са такива, предвид на това, че или излизат,
но не возят клиенти (вършат други неща), или возят на максимални тарифи – с други думи почти не возят клиенти,
защото баламите клиенти намаляват всеки ден, с изключение на някои чужденци.
Около 20 % от таксиметровите шофьори работят на
една или няколко стоянки – изчакват редовни клиенти – после се връщат на едната или няколкото (2 или 3) стоянки –
курсът им излиза два–три пъти по–евтино, оборотът –
съответно два–три пъти по–малко.
Около 30% от таксиметровите шофьори работят
само с едно приложение, а около 40 % от тях – с две и повече приложения. Като се имат предвид отказаните от
клиентите курсове (през деня поради много по–голямото
време за изчакване на таксито предвид на големите задръствания и тапи, а през нощта – поради това, че след
направената поръчка минава покрай тях друго свободно
такси от желана фирма), то в тези случаи таксито преминава през един, два, три или повече откази, докато превози
съответния клиент – приложението обаче му начислява
съответната такса, а за отказаните от клиентите курсове само му благодари.
Е, къде е ефективността на таксиметровия превоз на
пътници? Без предлаганите рамки на таксите, които произтичат от рамките на тарифите – това няма как да се случи!
5. ДЪРЖАВАТА иска от страната на КЛИЕНТИТЕ и ние
Ви предоставяме ЕТИЧНИЯТ КОДЕКС НА ТАКСИМЕТРОВИЯ
ШОФЬОР като доброволна рамка от наша страна в отделно
ПРИЛОЖЕНИЕ.
Искрено се надяваме, че ще се съобразите с мнението на
БОЛШИНСТВОТО ОТ БРАНША ТАКСИМЕТРОВ ПРЕВОЗ С
ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ.
С уважение, д.т.н. инж. К. Ризов
Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
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• 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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Адрес: гр. София,
бул. „Княгиня Мария Луиза” №100
Тел.: +359 898 617 897
Email: kap.bg@abv.bg

ДОКЛАД
ОТ

МАГДАЛЕНА КИРИЛОВА МИЛТЕНОВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
ОТНОСНО: ОТЧЕТ НА МАНДАТ 2019-2020 Г.
Уважаеми дами и господа,
Конфедерация на автобусните превозвачи беше учредена и регистрирана в Агенция по вписванията на 25.01.2019г.
Част от основните цели и задачи на Конфедерацията,
разписани в приетия Устав, са да представлява и пази общите интереси на бранша, да подпомага дейността на членовете си и да работи за осъществяване на разумна транспорта политика в областта на общественият превоз на пътници.
За периода от 25.01.2019г. до настоящия момент Конфедерацията беше изправена пред много предизвикателства. Бяха
начертани конкретни действия и мерки за работа със съответните институции, които да доведат до решаване на проблемите пред които е изправен бранша. Основните приоритети на Конфедерацията са решаване на проблема с нерегламентираният превоз на пътници, липсата на европейско финансиране, липсата и неправилното разпределение на средствата за
субсидиране и компенсиране на превозите, липса на законодателни инициативи, които да подобрят работната среда и да
решат проблемите с монтирането на коланите, видео наблюдението, свръх високите глоби, проблемите с възлагането на
превозите по реда на Закона за обществените поръчки, въвеждането на тол-системата, предстоящото въвеждане на
бонус-малус системата, административните тежести за
бранша и редица други възникнали текущи проблеми.
През изтеклия едногодишен мандат бяха предприети
следните действия:
1. На 08.02.2019г. след обявени от Конфедерация на автобусните превозвачи протестни действия беше проведена
среща при Премиера г-н Бойко Борисов, на която присъстваха г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател и г-н Росен Желязков, Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Бяха поети
конкретни ангажименти за решаване на поставените
проблеми.
2. В следствие на проведената при Премиера среща
последваха редица срещи с г-н Желязков, Министър на
транспорта и г-н Горанов, Министър на финансите.
Проведоха се редица срещи и с НАП и ИА”АА, в следствие на които се извършиха масови проверки, които
обаче не доведоха до желаните резултати за бранша.
Сформирана бе работна група, която работи по промяната на Закона за автомобилните превози, в която освен
представители на бранша, участваха Министерство на
транспорта, ИА”АА”, Министерство на финансите и Националното сдружение на общините. Предвид разногласията, възникнали в работния процес и с оглед защита, както на
обществения интерес, така и на интересите на бранша, след
доста тежки
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преговори, закона беше финализиран и внесен в Министерски съвет през месец декември 2019г. Към настоящият
момент ЗИД на ЗАвП е приет от Министерски съвет и
от Комисията по транспорт към Народното събрание и
предстои да бъде гласуван на първо четене от народните
представители. Очакваният резултат е Законът да бъде
приет до края на месец февруари.
3. На 16.05.2019г., след съвместна пресконференция на
Конфедерация на автобусните превозвачи и превозвачите
на товари – СМП, КАПБ, относно въвеждането на тол-системата и твърде високите цени, предложени на бранша, се
проведе среща при Премиера г-н Бойко Борисов, в следствие
на която старта на тол-системата беше отложен за месец
март 2020г.
4. Конфедерация на автобусните превозвачи участва и в
няколко пресконференции, последната от които на
28.11.2019г., относно бонус-малус системата. Беше проведена
среща и с министър Желязков, на която беше поставен този
проблем. Вследствие на предприетите действия, въвеждането на бонус-малус системата беше отложено. Становището
на Министерство на транспорта е категорично и защитава
интереса на бранша, като предлага превозвачите да бъдат
изключени от обхвата на системата. Това становище е прието от КФН.
5. Конфедерация на автобусните превозвачи проведе срещи и депозира становище и относно Проект за изменение на
ЗАвП, относно обвързването на бран-
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ша с Административно-процесуалния кодекс и опита на администрацията да вмени на превозвачите административни
функции при осъществяване на своята дейност. В следствие
на това Законопроекта беше оттеглен.
6. По посочените теми през изтеклия мандат освен
срещи е водена и кореспонденция със съответните институции, като Конфедерация на автобусните превозвачи е
внесла над 25 броя писма и становища до съответните
институции. По подадена жалба до Главния прокурор бяха
образувани досъдебни производства относно нерегламентираният превоз на пътници. Поради липса на доказателства, повечето производства са прекратени, но това е
едно от основанията ни да настояваме за инкриминиране
на нерегламентираният превоз на пътници . Конфедерация
на автобусните превозвачи участва активно в редица медийни изяви, както в телевизионни формати, така и в радио предавания и печатни медии, като целта е представяне на проблемите ни и търсене, както на институционална, така и на обществена подкрепа за тяхното решаване.
7. Въпреки предприетите действия, постигнатите от
Конфедерация на автобусните превозвачи към месец ноември 2019г. не бяха задоволителни, тъй като поетите от Премиера ангажименти през месец февруари не бяха изпълнени.
Това доведе до нова кореспонденция помежду ни през месец
ноември и до обявяване на протестни действия от страна на
бранша от 13.12.2019г., които от 13.01.2020г. следваше да прераснат в ефективни. Междувременно, поради приетите тарифи за тол-системата, към протеста ни се включиха редица
наши колеги автобусни превозвачи и пет сдружения на превозвачите на товари. След проведени срещи и разговори с представители на Национален таксиметров синдикат, таксиметровият бранш се присъедини към протестните ни действия,
като подкрепи искането ни за инкриминиране на нерегламентираният превоз на пътници. Протеста ни беше подкрепен от
превозвачите на горива, от Българското обединение на шофьорите, от АЕБТРИ и от зърно производителите, като на
07.01.2020г. представители на всички посочени организации
участваха в пресконференция в БТА, на която представихме
исканията си.
8. На 10.01.2020г., след покана от страна на Премиера,
беше проведена среща, на която всички наши искания бяха
приети и бяха поети конкретни ангажименти за тяхното
изпълнение. Към днешна дата сме постигнали следния напредък:
- На 15.01.2020г. ЗИД на ЗАвП бе гласуван и приет от Комисия по транспорт към Народното събрание. Между първо
и второ четене на закона ще бъдат внесени текстове, инкриминиращи нерегламентираният превоз на пътници. В
Закона са изчистени текстовете, касаещи оборудването с
колани на автобусите от Клас II. Удължен е срокът за въвеждане на видео наблюдението с 12 месеца, като ще продължим да настояваме за неговата отмяна или отлагането му до 2022г. Намалени са голяма част от глобите. Разписани са текстове, които предвиждат санкциониране
на таксиметрови превозвачи, които извършват превози
на цената на билета по редовните автобусни линии.
Предвиден е ред за дофинансиране на превозите от
страна на общините –възложители.
- На 16.01.2020г. беше проведена среща при г-н Томислав Дончев, Заместник министър-председател. На срещата, в присъствие на наши експерти, бяха обсъдени възможностите за допускане на бранша до евро финансиране. В
рамките на настоящата седмица ще бъде създадена работна група, която до края на месец февруари ще излезе със становище относно това, по какви приоритетни оси ще се търси финансиране в следващия програмен период и какви са възможности-

те за ползване на финансови инструменти към настоящия. В
края на месец февруари предстои нова среща с г-н Дончев, на
която ще се вземат окончателни решения по въпроса.
- В бюджет 20202г. са предвидени 7 млн. лева увеличение на
субсидиите, като след проведена работна среща в ИА”АА” се
взе решение за слабо населените места да бъдат предвидени
средства, които да покрият загубите на превозвачите със 7080 % . Към настоящият момент този процент е 42%. Предвидени са и 5 млн.лева, увеличение на компенсациите, като неизплатените суми за 2019г. са 7 млн.лв. При така предвидените средства, разходите ни за намалени цени на пътуванията ще бъдат
минимизирани. Ако се запази броят на издадените превозни
документи от 2019г., недостигът ще бъде 2 млн.лева, като ще
продължим разговорите ни в посока увеличаването му до необходимия размер. В рамките на следващата седмица ще бъде
проведена работна среща в ИА”АА”, на която ще обсъдим
справедливото разпределение на тези средства по пера за текущата година. Предстои сформиране на работна група, която да изготви и необходимите промени в Наредбата за субсидиране и компенсиране на превозите, които промени да
регламентират участието на общините във субсидирането, както и да изготви необходимите промени в Наредба
№ 2 от 15.03.2002г., където основно трябва да се засегне редът за възлагане на превозите. Очакват се конкретни
предложения от Министерство на финансите, относно
участието на общините при предоставянето на средства за субсидиране.
9. През изтеклия мандат Конфедерация на автобусните превозвачи е провеждала редица индивидуални срещи по
конкретно проблеми на наши колеги в отделни градове, като
е съдействала за тяхното разрешаване. Проведохме и две национални срещи на превозвачите в Слънчев бряг и Добрич, и
настоящата среща в Пловдив. Предстоят срещи и в други
градове и региони. Към Конфедерацията се присъединяват нови
членове, които предстои да бъдат приети от общото събрание.
10. През изтеклия мандат Конфедерация на автобусните
превозвачи не е събирала членски внос от своите членове.
Разходите за наемане на зали за пресконференции, срещи, събития, разходи за печатни материали и други разходи са
средства, предоставяни от отделни наши членове. НСАП
заплатиха и предоставиха плакати за протеста и осигуриха зала в БТА за пресконференция. БФПТ обезпечи финансово и организира Конференция в хотел ”ЕКСПО” София.
НСП-Варна организира и пое разноските за срещата в Добрич. „ТК БУС ПЕРНИК” ООД пое разходите за плакати,
консултантски и пиар услуги и наемане на зали за пресконференциите в БТА. НСП организира срещата в Слънчев
бряг. „Хеброс бус” АД организира и осигури зала за срещата
в Пловдив. Не са разходвани средства за юридически услуги,
тъй като кореспонденцията с институциите е подготвяна и осъществявана лично от Председател на Конфедерацията. Не са разходвани средства за изготвяне на сайт на Конфедерацията, същият е изготвен бъзвъзмездно.
В рамките на изтеклия едногодишен мандат Конфедерация на автобусните превозвачи се утвърди като надежден
партньор, както на своите членове, така на институциите
и на правителството. Конфедерацията е разпознаваема от
обществото структура, ползваща се с обществено доверие,
която има ясна и категорична позиция на браншова организация отстояваща и защитаваща правата си, спазвайки българското и европейско законодателство.

С УВАЖЕНИЕ,
МАГДАЛЕНА МИЛТЕНОВА
Председател на КАП
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Tribus с електрическа мобилност
на VDV конференция

Х

оландската компания
Tribus ще демонстрира
два електрически автобуса на конференцията VDV
Elektro Buses в Берлин;
Компактният градски автобус Movitas и микробусът на VW
e-Crafter, достъпен за инвалидна
количка.
Нов начин за превоз на пътници с нулеви емисии.
Tribus е известен със своите
иновативни решения за мобилност и доказа своята иновационна способност миналата
година, като пусна две напълно
безплатни решения за пазара на
таксита и градския транспорт.
Дизайнът на електрическия
градски автобус Movitas стигна
до финалите на престижната
холандска награда за автомобилни иновации в началото на февруари 2019 г.
ГРАДСКИ АВТОБУС В
СРЕДЕН СЕГМЕНТ,
НАПРАВЕН ОТ TRIBUS
Tribus проектира цялата концепция на електрическия Movitas
и пусна първия демонстрационен

модел на Busworld 2019.
Movitas е модулно изграден и
се предлага в 3 дължини; 8.20м,
8,95м и 9.70м. Мощният дизайн е
лек, компактен и пъргав, което
го прави дори достъпен до вътрешните градове. Автобусът
може да бъде оборудван с модулни батерии в пода и отзад, зарежда се чрез зареждане на депо
или друга възможност за зареждане. Movitas се отличава с функции, които се фокусират върху
енергийната ефективност, за
да увеличат максимално обхвата. Специална термопомпа използва топлината на задвижващата линия за подово отопление, а панорамните прозорци са
оборудвани с добре изолиран
двоен стъклопакет и UV филтър. Благодарение на просторния интериор пътуването в
Movitas е истинско изживяване.
Нов начин за превоз на пътници
с нулеви емисии.
VW E-CRAFTER ЗА
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ M1
В началото на 2019 г. Tribus и
VW Холандия обединиха усилията си за разработването на ми
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кробуса на инвалидна количка
VW e-Crafter. Важен проект за
осигуряване на нулеви емисии за
М1 пътнически транспорт.
Проектът се оказа голям успех и
Tribus влезе в Premium Partner
мрежата на Volkswagen.
VW e-Crafter разполага с 8
места и до 2 места за инвалидни колички с практически обхват до 150 км. Можете да зареждате своя e-Crafter навсякъде. Когато използвате бързо зарядно устройство с постоянен
ток, получавате пълна батерия
само за 1 час. Стандартната
конфигурация на Tribus преобразуването включва леката подова настилка и седалка TriflexAIR
с две напълно интегрирани системи за обезопасяване на инвалидни колички в пода.
Спуснат преден вход осигурява достъп за пътуващите
пътници, а за хора с физически
ограничения може да се монтира електрически асансьор за инвалидни колички отзад.
VW e-Crafter идва с европейско типово одобрение и може да
се управлява с шофьорска книжка B.

Какво ново у нас
Имате проблем с
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, ул.
Нешо Бончев 26
бр. 1 (153), януари, 2020 Автобуси&микробуси
тел.: 0893461647
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Карсан на Busworld Turkey 2020

Т

урският производител на градски и туристически автобуси
KARSAN ще присъства на
9-тото издание на Busworld Turkey
от 5-7 март 2020 г.
Понастоящем KARSAN произвежда различни видове превозни средства: изцяло новият H350 LCV за
Hyundai Motor Company (HMC), 12-18m
автобуси за Menarinibus, както и изключително популярният микробус
Карсан JEST.
KARSAN предлага решения на променящите се нужди на градовете по
отношение на системите за обществен транспорт със своите 8 м достъпни KARSAN марки ATAK и STAR.
Като допълнение към производството на превозни средства, Карсан предоставя промишлени услуги в завода
си, разположен в организираната индустриална зона в Бурса.
Готови ли сте да се запознаете на
живо с най-новите продукти на местни и международни играчи в бранша?
Срещнете се с нас в изложбения
център в Истанбул между 5-7 март
2020 г.
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PROFITABILITY HAS
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.

     VDL Futura.
'#)+"+ +!+'%$' VDL Futura ' ++ #)%+  %+ #$)"' $
%+) !+ +"%) !"$. +) +$ ) +' +-%$!+ ++ "'+,
+"$)%) %)#'#%+", +-)!+ )+#$ ) +## !) $
+-+) $!+%+$ %) + $+. #)#'%, ) #) #' ''!"$'%,
 +'!"$ )% #) #' %)#'#'%.
$") "' )$!)") %) vdlbuscoach.com
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Над 1000 автобуси TEMSA
по пътищата на Германия

Kaberich, която е под чадъра на Flixbus, водеща
Броят на автобусите, носещи марката
европейската
транспортна компания, която наскоTEMSA в Германия, нараства с всеки изро придоби най-утвърдената автобусна фирма в
минал ден чрез нови доставки.
Турция Камил Коч, направи инвестиция на стойност 20 автобуса TEMSA LF 12. Заедно с последните
доставки броят на автобусите на TEMSA по пътищата на Германия, надхвърли 1000.
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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
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Без емисии и
ефективно отопление
на E-автобуси

HEAT 2GO - нискотарифна
топлина в движение
HEAT2GO е модулна система за
латентно съхранение на топлина,
позволяваща зареждане на електрически градски автобуси.
Тази концепция за отопление
без емисии е най-новият изследователски проект за развитие от
съвместната работа на Института за пътни инфраструктури на
Fraunhofer и Konvekta AG.
След първата успешна презентация на Busworld в Брюксел най-голямото изложение за градски и туристически автобуси - завършването на тестовата серия в
Konvekta, системата ще бъде инсталирана в 12-метров тестов автобус на института Fraunhofer и
след това ще започне редовно
маршрутно обслужване през следващата година. Тестовете бяха
много успешни и системата се
представи в монтирано състояние
по-добре от очакваното. Системата HEAT2GO достигна отоплителна мощност от 20 кВт (вътрешна температура 18 ° Целзий
при капацитет на системата 13,5
кВтч).
HEAT2GO е подходящ за
OppCharger, точно както за зарядно депо. С възможност за зареждане не само на батериите на автобусите, а и точките за бързо за-

реждане на пантографите
пантографите, дори и
системата за латентно съхраняване на топлина се зарежда в рамките на няколко минути.
Топлинната енергия, произведена по време на това зареждане, се
използва, ако е необходимо, директно за отопление на вътрешната кабина без допълнителна
енергия от батериите.
За депо на зарядни устройства
- системата се интегрира перфектно в съвременните концепции за термично управление, като
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термопомпа Konvekta CO2.
CO2 СистеСисте
мата HEAT2GO е система за акумулиране на топлина и е оптимална добавка за прехващане на температурни пикове.
Размерът на батерията се определя според пиковите стойности на консумацията на енергия, които намаляват значително
с топлинния акумулатор HEAT2GO.
Това означава, че по време на жизнения цикъл на автобуса човек може да спести до 18 000 евро с капацитет на батерията.

Форум

Busworld Turkey се връща към
корените си в Истанбул през март 2020

О

смото издание на международното автобусно изложение
Busworld Turkey, организирано
от Busworld International в партньорство с турската компания HKF
Trade Fairs, ще се проведе от 5 до 7
март 2020 в истанбулския изложбен център Istanbul Expo Center.
Веригата от изложения Busworld
тръгва от първото издание на Busworld
Kortrijk, проведено през 1971 в Белгия.
През годините Busworld получава признанието на автобусната индустрия и
се превръща във верига от международни изложения. Сега Busworld е най-старото, най-голямото и
най-известно автобусно изложение в света. Първото международно изложение Busworld в Турция сe провежда през 2007 г.
в Истанбул. Панаирният център на Турският мегаполис остава дом на Busworld Turkey за общо 6 издания на изложението. През 2018 г. най-голямото автобусно изложение се мести
в Измир, но сега организаторите решиха да го върнат към
корените му в Истанбул.

Изложителите
По време на последното издание на
Busworld Turkey в Измир се представиха
112 компании, 83, от които бяха местни, а
останалите 29 – чуждестранни, от 16 различни държави. Изложението бе посетено
от 10 040 професионалисти от 107 страни
и бе подкрепено от 39 медийни партньори.
В изложението през март 2020 ще
участват 114 изложители. Сред тях са голяма част от турските автобусни производители като Anadolu Isuzu, Karsan,
Otokar, Bur-Can, Can Can, Erduman и
Karadag, които ще покажат последните
си разработки на обща изложбена площ
от 6868 кв. м.
Isuzu ще покаже последните версии на Citiport 18, Citiport
12 CNG, Novociti Volt, Novo Lux иTurquoise. Съчлененият
Citiport 18 е най-големия член на семейството Citiport и предлага висока функционалност за градския транспорт с вместимост до 155 пасажери. Газовият Citiport 12 CNG се предлага
с двигател Cummins и автоматична предавателна кутия ZF.
Ecolife. Novociti Volt е изцяло електрически мидибус, бази-
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ран на дизеловия Novociti Life. Доказаният мидибус Turquoise
комбинира предимствата на малките габарити с комфорта
на пълноразмерен туристически автобус. Novo Lux предлага
места с багажно отделение за до 29 пътника.
В Karsan са строго фокусирани на превозни средства с нулеви емисии. Този производител ще представи в Истанбул
два градски модела - шестметровия Jest Electric и осем-метровия Atak Electric. От пазарното лансиране на Jest Electric
през ноември 2018 до сега 68 броя от модела бяха продадени в
осем държави. Atak Electric беше представен през юни 2019 г. и
вече реализира 18 продажби. От Karsan потвърждават, че
продължават да работят в посока нулеви емисии и са горди с
постигнатото до тук.
В списъка на изложителите на Busworld Turkey 2020 личат
имената на поне 40 компании, които идват за пръв път на
изложението в Турция. Те идват от Турция, Китай, Германия,
Италия, Португалия, Испания, Швеция, и Тайван. Сред тях е
турската компания Makersan, която ще представи решението си „Един ключ“ – при което водачът само с едно устройство или ключ може да отвори всичко – вратите на автобуса, външните багажници, клапата на двигателя, тоалетната, жабката,… Компанията е глобален доставчик на елементи за първоначално вграждане за Daimler, Mercedes, MAN,
Irizar, Iveco, Volvo и други марки.

Конгрес на Академията Busworld
За четвърти път в рамките на Busworld Turkey ще се
проведе конгресът на Busworld Academy. На 5 и 6 март посетителите на изложението ще могат да се включат в разнообразни семинари. Централната тема ще бъде Екологични
автобусни системи за екологични градове. Изборът й се основава на прогнозите, че със сегашните темпове на нарастването на градското население, до 2050 г. 70 на сто от хората
по света ще живеят в големите градове.
Това налага търсенето на интелигентни решения за градската мобилност, облекчаване на трафика и опазване на околната среда. Входът за Busworld Academy Congress е свободен,
но предварителната регистрация е задължителна и местата с ограничени. Пълната програма е налична на www.
busworldacademy.org в рубрика „seminars“.
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Изложението и семинарите са подкрепени от редица
партньори - TOHOB, ISTAB, WRI, UCLG и турското министерство на търговията.
Винсент Дюел от Busworld International коментира
„Горди сме, че се връщаме в Истанбул, за да проведем първото изложение на Busworld през 2020 г., второто по големина изложбение
в нашето портфолио. Освен това, можем да представим качествена и много подходяща програма за конференция на Busworld Academy
Conference в сътрудничество с най-добрите партньори и лектори.
Така че накратко, разчитаме да приветстваме цялата автобусна индустрия на Турция и съседните й страни в Истанбул от 5 до
7 март. Бъдете там!"

Форум
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Индустриални превозни средства
от ново поколение

С

ветовните лидери в индустрията за търговски превозни средства ще се съберат в Пловдив, за да покажат най-новите автомобилни концепции, технологии, бъдещето в дизайна на продуктите и ефективността.
Пловдив ще е домакин на индустриалните транспортни
средства от следващо поколение, в рамките на най-голямото
изложение за тежкотоварни автомобили в България TRUCK
EXPO 2020. Четвъртото издание на форума ще се проведе от
11-ти до 13-ти юни и ще бъде с нов, още по-богат формат и с
нова локация - територията на Международния панаир.
В очакване на професионална публика, семейства и фенове
на тежките машини ще застанат последните модели на
CITROEN, DAF, FORD TRUCKS, ISUZU, IVECO, MAN,
MERCEDES-BENZ, OTOKAR, RENAULT NISSAN, RENAULT
TRUCKS, PEUGEOT, SCANIA, SSANGYONG, MAHINDRA,
MITSUBISHI MOTORS и др. Не става дума за легенда, а за приказката на всички водещи марки тежки и лекотоварни автомобили, автобуси и специализирани превозни средства, ремаркета и полуремаркета, хидравлични системи, оборудване
и екипировка. Ще бъдат представени и фирми за сервизно
оборудване, резервни части, гуми, масла, финансови инстру-
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менти и услуги, вериги бензиностанции, застрахователни
компании, които по традиция допълват палитрата от стоки и услуги за сектора, присъстващи на изложението. Организаторите от Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България са амбицирани да покажат, че можем да избираме от широка гама
от стоки, произведени по целия свят, които се доставят до
вратата ни.
TRUCK EXPO 2020 ще събере на едно място световни
премиери, технологии и иновации в индустрията, наред с
най-новите изследвания и транспортни концепции. Основните акценти в Пловдив ще бъдат върху автоматизацията и
свързаността, безопасността, опазването на околната среда, електрическата мобилност и новите концепции за градска мобилност. Ще има от всичко както за професионалистите, така и широката публика - изложби на откритите
площи, тест драйв зона.
TRUCK TUNING SHOW отново ще предизвика най-новите тенденции в подобренията на двигателите, производителността, емисиите и външния вид на камионите. Стартъп фирми, дигитални компании, доставчици на енергия, на
интермодална градска логистика и университети ще представят иновации и разработки в сферата на бъдещата мобилност и логистични услуги. Електрическо зареждане на
място, VR преживявания, интерактивни експонати, тестови маршрути и специални формати на събитията също са
част от програмата на изложението.
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Зимната гама на Nokian Tyres
Неочакваните промени на времето в зимния период са често
срещани през последните години в
цяла Европа. Обилните дъждове
зачестяват, а това увеличава риска от киша, като същевременно
шофирането по сухи пътища вече
също е нещо обичайно за този сезон. За да помогне да се справите с
капризите на европейската зима
най-северният производител на
гуми в света предлага гама висококачествени зимни гуми, на които
можете да разчитате.
Най-новото попълнение в семейството на зимните гуми на
Nokian Tyres за предстоящия сезон е Nokian WR Snowproof, която
предлага сигурно и комфортно
шофиране.
Nokian WR Snowproof е нова
първокласна зимна гума, създадена, за да предлага най-висока, съ-

временна безопасност по време на
пътешествията ви през различни
зимни условия. Тя осигурява изключителна комбинация между първокласно сцепление и предвидимо,
балансирано шофиране, отговаряйки на нуждите на шофьорите
от Източна Европа през зимата.
Nokian WR Snowproof осигурява
отлично сцепление през зимата,
както на сняг, така и на киша и
друга подобна настилка – характеристика, която водачите на
автомобили очакват, и която често им е от полза в реални ситуации. Стабилното сцепление е базирано на концепцията Alpine
Sense Grip, докато уникалната каучукова смес Alpine Grip гарантира, че гумата ще се представи
добре в широк температурен диапазон от меки до студени зимни
условия.
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„В тази екологично чиста премиум гума, всеки блок на протектора и всяка шарка на грайфера
има конкретна задача, предоставяйки сигурно и комфортно шофиране. Управлението е балансирано
и лесно дори при изненадващи условия. Nokian WR Snowproof е с
много ниско съпротивление при
търкаляне, което означава по-нисък разход на гориво и по-малко
вредни емисии.“, казва Мартин
Дражик, продуктов мениджър в
Nokian Tyres за Европа.
Новите гуми се предлагат в категории за скорост Q (160 км/ч), T
(190 км/ч), H (210 км/ч), V (240
км/ч) and W (270 км/ч), а размерите в цялата селекция обхващат 55
продукта от 14 до 20 инча. Новите Nokian WR Snowproof са достъпни за потребителите от есента на 2019 г

Актуално

СПОКОЙСТВИЕ НА

СПОРТНО УПРАВЛЕНИЕ,

ЗИМНИТЕ ПЪТИЩА ЗА
ШОФЬОРИТЕ НА SUV

ПЪРВОКЛАСНО СЦЕПЛЕНИЕ НА СНЯГ

Зимната гума Nokian WR SUV
4 е специално разработена за шофьорите на SUV в Централна и
Източна Европа осигурявайки
най-добро представяне на сняг,
киша и силен дъжд. Без значение
дали шофирате на магистрали,
натоварени с трафик градски
улици или планински пътища, усещането при шофиране е контролирано и предвидимо както по
хлъзгави, така и сухи пътища.
Първокласната гума предоставя
отлично съчетание от представяне на сняг, управление на мокра
и суха настилка, както и устойчивост на аквапланинг. В сравнение с пет различни премиум конкуренти Nokian WR SUV 4 се
представя по-добре в страничното сцепление, както и при спиране на сняг и лед.
Nokian WR SUV 4 се предлага в
категории за скорост H (210
км/ч), V (240 км/ч) and W (270
км/ч), а цялостната селекция покрива 57 продукта от 16 до 21 инча.

Спортната зимна гума Nokian
WR A4 оптимално съчетава характеристиките за маневреност и надеждно сцепление през
зимата. Тя предлага балансирано
шофиране за спортни автомобили в бързопроменящи се метеорологични условия. По време на снеговалеж тя запазва предвидимо
сцепление, както в дълбок сняг,
така и в киша. Можете да разчитате на нея да ви прибере безопасно у дома. Nokian WR A4 има
изключително ниско съпротивление при търкаляне, по-нисък разход на гориво и по-малко вредни
емисии в сравнение с традиционните си конкуренти.
„Свойствата за безопасност
на Nokian WR A4, шампион в променливите метеорологични условия, бяха прецизно настроени в
тестовия център на Nokian Tyres
„Белият ад“ в арктическата зима
на Ивало, Финландия. Уникалният
метод за тестване на аквапланинг върху киша наличен в тестовата ни писта в Нокия ни позволи да изведем качествата за

устойчивост на киша до ново ниво. Отличните свойства върху
мокра и суха настилка бяха усъвършенствани на тестовите
писти в Германия и Испания.“ разказва Дражик.
Селекцията от размери на тази първокласна зимна гума за високопроизводителни автомобили
обхваща от 16 до 21 инча и категории за скорост от H (210 км/ч)
до W (270 км/ч). Разностранната
селекция също включва и размери
за модерни електрически автомобили като Tesla Model S.

NOKIAN WEATHERPROOF ГУМИ ЗА ЦЯЛАТА ГОДИНА
Продуктовото семейство на
Nokian Weatherproof предлага една
от най-обширните продуктови
гами за Централна и Източна Европа в сегмента на всесезонните
гуми. Те са предназначени за шофьори, които искат да имат безопасни гуми за сняг и киша, но които също така искат да шофират
ефективно и без усилия и през лятото. Върху всички размери от
тази серия е отбелязан символът
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снежинка (3PMSF), който индикира, че гумите са официално одобрени за употреба през зимата.
Високопроизводителното семейство Nokian Weatherproof ще сложи край на смяната на гуми, която притеснява шофьорите всяка
пролет и есен. Революционната
концепция All-Weather на Nokian
Tyres съчетава надеждна зимна
безопасност с прецизна стабилност и сигурно управление.
„В наскоро публикувания тест
за всесезонни гуми на немския автомобилен клуб ACE Lenkrad
Nokian Weatherproof бяха оценени
като препоръчителни. ACE
Lenkrad
определи
Nokian
Weatherproof като „общопрактикуващ“ със специализации и висока производителност в екстремни ситуации и заснежени пътища.
Продуктовото семейство на
Nokian Weatherproof е безопасно
при ниски температури и предоставя сцепление и прецизно спиране дори и на сняг.“, казва Мартин
Дражик.
При тези продукти ще се насладите и на дълъг живот на протектора, отчасти заради устойчивите на разкъсвания естествени масла използвани в каучуковата смес. С толкова издръжлив
протектор ще получите добър
пробег през различните сезони.
Тъй като Nokian Weatherproof се
търкаля лесно, автомобилът ще
гориво и ще
консумира по-малко
по
отделя по-малко
вредни емисии.
по-м

NOKIA
OKIAN TYRES Е ЕКСПЕРТЪТ
НА ГГУМИ ЗА ВСЯКАКВИ
МЕТЕОРОЛОГИЧНИ
МЕ
УСЛОВИЯ
УС
Като най-северният
производител
н
на
н гуми, Nokian Tyres
е експерт по гумите
за
з всякакви зимни
условия.
Откакто
у
компанията
е създак
ла
л първата зимна гума в света, множество
подобрения и
ст
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Актуално

Финансиране на безопасните
и сигурни зони за паркиране
в Европа
Световната организация за пътен транспорт (IRU) приветства
поканата за предложения, публикувана от Европейската комисия,
която ще отпусне 60 милиона евро
за подобряване мрежата от безопасни и сигурни паркинги в цяла
Европа.
Приоритетите за инвестиции включват разработването на
нови паркинги приблизително на
всеки 100 км по основната пътна
мрежа TEN-T, както и подобряване на безопасността, сигурността и услугите на съществуващите зони за почивка.
Понастоящем в Европейския
съюз има само 300 000 налични места за паркиране на камиони и ав-

тобуси, което е с около 100 000
по-малко от необходимия брой
паркинги за нощувка и почивки.
Само 7000, или по-малко от 3% от
съществуващите места за паркиране са сертифицирани и валидирани като безопасни и сигурни.
IRU участва във финансирано
от ЕС проучване, установило, че
липсата на паркинги и зони за почивка е основен проблем в ЕС. Почти 90% от шофьорите и транспортните оператори заявяват,
че предлагането на паркоместа е
недостатъчно. Проучването дефинира изискванията за сигурност, безопасност и предлагане на
услуги, които трябва да бъдат
спазени, за да може паркингът да
бъде сертифициран като безопасен и защитен.
Новините от Европейската
комисия представляват основна
първа стъпка за справяне с този
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проблем и подобряване условията
за шофьорите на дълги разстояния в Европа. От общото финансиране 20 милиона евро ще представляват част от предложенията за Механизма за свързване на
Европа, а 40 милиона евро ще бъдат заложени в пакета за сближаване.
Съобщението идва с новината,
че Комисията ще предостави общо 1,4 милиарда евро финансиране
за подкрепа на европейската
транспортна инфраструктура.
Последиците от липсата на сигурни зони за паркиране на шофьори на камиони са изключително
сериозни. Автомобилният транспорт е изправен пред остър недостиг на водачи, което се отразява не само на транспортните
оператори и международните организации, но и на икономиките и
обществата като цяло.

Актуално

Полезни съвети за
зимните условия
 Погрижи се за гумите – от 15 ноември
до 1 март трябва да са за зимни условия или с дълбочина на протектора не
по-малка или равна на 4 мм. Гумите с
шипове са забранени.

 Не се движи с пътно превозно средство, чиито гуми имат разкъсвания;

 Гумите с шипове са забранени
 Вериги за сняг се използват само когато пътните условия изискват това

 Смени водата с антифриз.
 Провери изправността на чистачките
и подмени перата. При зимни условия
са чести мъглите, слани, дъжд и сняг.
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Актуално
 Провери работи ли парното.
 На път потегляй само с изправни
спирачки.

 Зареди достатъчно гориво. Снабди
се с вериги за сняг и с въже за теглене.

 Поддържай чисти, видими, регулирани и в изправност фаровете, стоповете, габаритите и мигачите.

 Провери оборудването на 3- и 4-колесното МПС – имаш ли обезопасителен триъгълник, заредена според
изискванията аптечка, преминал периодична проверка пожарогасител и
светлоотразителна жилетка.

 Не подценявай локвите и рисковете
от аквапланинг.

 При попадане в пътнотранспортно
произшествие или в друга рискова
ситуация сигнализирай на телефон
112!
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