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Печатен орган на Българска Федерация пътнически транспорт
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2020

Das RentAuto.
Нов Volkswagen. Под наем.

THE DEFINITIVE EXHIBITION
FOR BUS & COACH
PROFESSIONALS
EXPLORE OVER 130 OF THE LATEST VEHICLES

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

COMPARE PRODUCTS AND SERVICES FROM
OVER 270 EXHIBITORS
KEEP UP TO DATE WITH TECHNOLOGY AND
THE LATEST INNOVATIONS
LEARN ABOUT HOT TOPICS AND FUTURE
TRENDS IN THE MASTER CLASS THEATRE
NETWORK WITH 9,000 PROFESSIONALS
FROM ALL OVER THE WORLD

YOU DON’T WANT TO MISS IT!

REGISTER TODAY
eurobusxpo.com

#EuroBusExpo @EuroBusExpo
vw-lekotovarni.bg
Organised by

Show Partner

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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Какво ново у нас

Високотехнологично решение
за тол таксуване в България

„Интелигентни трафик системи“АД е
Национален доставчик на услуги за
електронно таксуване на пътни
такси и официален партньор на АПИ

Високотехнологично решение
за тол таксуване в България
Представяне
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Какво ново у нас
Високотехнологично решение за тол таксуване

• Технология от най-ново поколение
• Безотказна система за отчитане и таксуване в реално време

• Функционална онлайн клиентска платформа
• Денонощен контактен център
• Бордово устройство от най-съвременен тип
• Удобно и надеждно решение за всеки потребител

GNSS
технология
за позициониране

Тол параметри
• Обща технически допустима максимална маса
• Брой оси
• Екологична категория
• Клас на пътя
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Какво ново у нас
Високотехнологично решение за тол таксуване

TollPass.bg онлайн платформа
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Създаване на профил на регистриран потребител
Лесно въвеждане на данни за пътните превозни средства
Избор на бордово устройство
Управление на договорния баланс
Управление на платежните средства
Лесна покупка на маршрутна карта
История на покупките
Детайлни справки за генерирани тол такси
Автоматично прехвърляне на данни от www.vinetki.bg в www.tollpass.bg

Начини на заплащане и отчитане
Автоматично отчитане с GNSS
бордово устройство или GPS тракер

Ръчно отчитане с маршрутна карта

Автоматично отчитане
• Препоръчително за специалистите от транспортния бранш
• Подходящо за ежедневни и регулярни пътувания
• Гъвкавост при употреба
• Доказано техническо решение
• Лесно отчитане и заплащане на тол такси
• Ниски администртивни разходи
• Намаляване на възможността от грешки при въвеждане на
данни
бр. 2 (154), февруари, 2020 Автобуси&микробуси
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Какво ново у нас
Високотехнологично решение за тол таксуване

Отчитане чрез GNSS бордово устройство
• Сключване на договор с TollPass
• Достъп до платфорамата TollPass.bg
• Подходящо решение за ежедневни или регулярни
пътувания
• Надеждност, точност и удобство при работа
• Меню на български език
• Звукова и светлинна сигнализация
• Получаване на известия в реално време
• Лесно въвеждане на осите на автомобила от самото
устройство
• Дистанционно “Over the air” обновление на софтуер
• Bluetooth функционалност

Отчитане чрез GPS тракер
• Потребителят сключва договор с Доставчик на декларирани данни (ДДД), вписан в
публичния регистър на Доставчиците на декларирани данни
• ДДД е сключил договор с Национален доставчик на услуги за електронно таксуване
на пътни такси
• ДДД разполага с технически и административен капацитет, за да осигурява:
• Непрекъснатост на доставяните услуги за електронно таксуване – доставка на декларирани
данни
• Закупуване и/или наемане на бордово оборудване
• Навременно информиране на потребителя на пътя при отказ или забавяне на предаваните
данни за позицията по най-малко два канала за нотификация
• Възможност за динамично управление на брой оси
• Мониторинг и контрол на качествените характеритики на предоставяните услуги

Ръчно отчитане с маршрутна карта
• Подходяща за еднократни или транзитни пътувания
• Избор на маршрут с до 6 точки – начална, крайна и до 4
междинни
• Валидна за 24 часа
• Покупка:
• до 7 дни предварително от регистрирани потребители
• до 48 часа при анонимна покупка
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Представяме ви

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
5 (137),
май, 2018
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Какво ново у нас

Тол системата в България
Какво и?
о
т
с
д
е
пр

Проф. Олег Асенов, АПИ
Дами и господа,

Б

лагодаря за поканата и за възможността на този форум да
представя българската тол система. Тя е плод на работата на много
хора, не само на мен. Ние се постарахме
тя да добие онзи европейски облик, който прилича на нашата държава. Сега се
сещам за един римски мост между две
села Свотовча и Гърмен. Ако слезете
по моста до реката ще видите една
дупка, в която се намира гърнето, където всеки търговец минавайки по моста
е трябвало да пуска по една монетка в
гърнето. Ако реката отнесе този
мост, да може да се вземат парите от
гърнето и строителите пак да го построят. Това е смисъла на тол системата и на системата за заплащане на
пътни такси. Основната цел е да осигурим възможност пътната инфраструктура да се възпроизвежда. Следвайки европейските модели, практики,
а и задължения на България като пълноправен член на ЕС, ние сме една от последните държави, която въвежда тол
системата.
Тол система тип смесено таксуване на база време за леките автомобили
до 3,5 тона, и на база изминато разстояние за пътни превозни средства с
максимално допустима техническа
маса над 3,5 тона. Основната цел на
тол системата е да направи, или както

8

е модерно да се казва сега в Брюксел, обръщане на модела. Този, който амортизира повече пътната мрежа да заплаща по-висока такса и то справедливо
на базата на изминатото разстояние.
Важно е да отбележим, че и леките автомобили съгласно новата директива,
която е в режим на съгласуване от
страните-членки, с Хоризонт 2030 година вероятно ще бъдат задължени
също да плащат такса на база изминато разстояние, според което моделът
по отношение на неговата справедливост ще бъде завършен. До тогава държавите имат право да оперират системи от смесен тип, каквато е и нашата система за електронно пътно
таксуване.
В началото на проекта за нас беше
много важно да видим какви са обществените нагласи за въвеждането
на системата и вие виждате, че българският гражданин възприема идеята
за един по-справедлив начин на таксуване. Смятам, че този модел превърна
в практика въвеждането на целия комплект от архитектурни мерки и технически действия за пътните превозни средства над 3,5 тона, т. е тол ще
бъде завършен и ще може да се оправдаят очакванията на тези хора.
Тук искам да ви обърна внимание на
едни цифри, които по един или друг начин много ясно показват смисъла на
тол системата. Виждаме, че към момента, че пътната инфраструктура,
каквото и да се събират от винетни-
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те такси, повече от 60% те са за ползвателите на пътни превозни средства,
които ползват пътя под 3,5 тона. С въвеждането на тол системата се очаква този модел да бъде обърнат, като
2/3 от приходите да са от пътни превозни средства над 3,5 тона и 1/3 или
40% от приходите да бъдат от пътни
превозни средства до 3,5 тона. Това е
европейският модел, това са практиките, които са въведени вече в другите страни. По този начин обръщайки
модела се увеличава и дневният приход,
който се събира от такси, като този
приход дава възможност за възпроизводство на пътната инфраструктура.
Не случайно на форума са представителите на Световната банка. Те представиха ясни данни на база на тяхното
изследване за необходимостта от финансиране на нашата пътна инфрасктруктура и приложените към момента тарифи за общо обсъждане на таксуване на база изминато разстояние.
Само искам да обобщя, че при приложените тарифи, ние достигаме модел от
92% ефективно финансиране на пътната инфраструктура през пътни такси,
което погледнато от европейски план
е едно от най-ниската ефективност на
база на нотификационния си доклад от
февруари.
Това е само един факт, който говори, че ние мислим за приходния характер на процеса, разглеждаме тази реформа не само като едно техническо
действие, а в дългосрочен план да бъде

Какво ново у нас
постигната крайната цел – пътната
инфраструктура да се превърне в един
самовъзпроизвеждащ се механизъм, в
който всички участници да участват
ефективно и да получават по-качествено услугата и като пътна безопасност и като средна скорост на преминаване от една точка до друга точка и
като дейност по ежедневното поддържане на пътната инфраструктура,
особено сега в по-тежки метеорологични условия.
Тол системата като метод на
таксуване от гледна точка на изминато разстояние, реално включиха нашите информационни ресурси от 18 август и за техническа информация отворихме 4 демонстрационни центъра,
които да представят на нашите бъдещи потребители начините на таксуване. Като че ли това най-много интересува аудиторията и аз искам да акцентирам точно над тези елементи на
системата. Нашата система е система, която е основана на изминатото
разстояние на координати на местоположението на превозното средство,
които координати ние ги получаваме
от системите за сателитна навигация. Т. е движейки се пътното превозно
средство, ако то има GPS проследяващо устройство, или специализирано
бордово устройство, координатите на
неговото движение се записва на база
на тези координати и се изготвя неговия маршрут за движение. По този
маршрут на движение се отделят сегментите, които са платени, за тези
сегменти се генерират към нас декларирани данни за преминаване на пътното превозно средсво през тези сегменти и на базата на неговата категория, максимално допустима техническа маса и брой оси, емисионен клас,
тарифата се изчислява от системата
при всеки преминат сегмент каква е
таксата. Накрая се получава обобщена
информация за това пътуване. Този модел на таксуване в нашата тол система аз мога да го определя като динамичен модел или моделът на свободното
пътуване. Защото при това пътуване
водачът или собственикът на пътното превозно средство не е длъжен да
декларира маршрута.
Но за пътни превозни средства,
които не са снабдени с бордови устройства тол системата е предвидила начин за деклариране на маршрута с така
наречените маршрутни карти. Маршрутната карта представлява предварително заявяване на маршрута на
движение на пътното превозно средство, описана с начална и крайна точка
и четири междинни точки. Тази маршрутна карта може да бъде придобита

през мрежата на АПИ или по-точно
през всички пунктове на които се продават винетки. Ако вие не сте регистриран потребител и не въвеждате
фирмени данни, освен регистрационен
номер на пътното превозно средство,
клас, категория може да ви бъде издадена до 2 дни предварително с валидност
24 часа. Ако сте регистриран потребител, въвели сте фирмени данни, получили сте регистрация, име и парола,
този срок за отложено стартиране на
маршрутната карта вече е 7 дни. По
този начин може да се пътува по пътната карта на България без да се притежава бордово устройство за сателитно проследяване без да бъдат нарушители.
АПИ чрез специализираното си звено Национално тол управление е лицето събиращо пътни такси според чл. 10
от Закона за пътищата. Наред с АПИ
ние осигуряваме възможността за
електронно таксуване чрез маршрутни карти с наши партньори, които са
наречени национални доставчици на услуги и европейски доставчици на услуги.
Те осигуряват декларирането на данните от електронните устройства
монтирани на борда на пътните превозни средства – GPS тракери и бордови устройства. Когато е устройство за
проследяване, каквото използване за
автопарка си, тогава се появява още
един играч в мача. Това е доставчикът
на декларирани данни. Той е междинното звено, между автобусите и националния доставчик за да превърне това
оборудване съвместимо с тол системата.
Практиката в Европа дава два сценария по този начин. Единият сценарий е просто използване на данните от
GPS-те и работа с доставчика на данните, който да може да преобразува
цялостно данните за инфраструктурата или усъвършенстване на инфраструктурата на вашия партньор, който ви дава GPS грубо казано за да бъде
той достатъчно развит за да добие
качествата си на декларирани данни. И

двата начина да се използват в Европа
изборът е 50/50.
Това са методите за таксуване. Нашите партньори са обявени в сайта на
АПИ, както и в сайта на Националното тол управление.
Към момента включените пътища
в тол системата са 6050 км с 726 км магистрали, 3200 км първокласни пътища
и т.н.
И сега на важната тема за контрола. Аз бих казал, че тол системата е
начин за повишаване на контрола върху
транспорта. Наред с деклариране на
маршрутите, ние разполагаме с 295
стационарни точки и още 105 мобилни
точки за контрол, които дават възможност за проследяване на трафика.
100 от точките имат такава възможност да направят 3D графика на движение със скенер и информация за това
какво минава през рамката. Тези скенери дават доста добра картина за класифициране на трафика. На още 100
точки ние сме монтирали везни, които
измерват натоварването на всяка полезна група, на всяка ос на пътно превозно средство.
От гледна точка ефективонстта
на системата искам да подчертая, че с
проследяването на маршрутите, както и с достоверността на всички
маршрути ние ще имаме възможност
да предоставим на контролните органи информация, включително и за
това, което се дискутира днес на този
форум. Защото знаейки колко пъти
едно пътно превозно средство минава
по един маршрут, с какво тегло могат
да се направят изводи какви дейности
извършва това пътно превозно средство по този маршрут.
Пак казвам АПИ не е правораздавателен орган, но АПИ може да генерира
актуални данни, верифицирани като
доказателствен материал за да могат
компетентните органи да вземат превантивни мерки или да реагират при
необходимост. Това е наша ключова задача и с нашите партньори работим
интензивно.
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ДИСКУСИЯ НА ТЕМА

„Предизвикателствата при
въвеждането и експлоатацията
на тол системата“ в София

П

роф. Олег Асенов, член на Управителния съвет на агенция "Пътна
инфраструктура" участва на 26
февруари в инициирана дискусия на
тема "Предизвикателствата при въвеждането и експлоатацията на тол
системата“. В срещата участваха Асоциацията на българските предприятия
за международни превози и пътищата,
Камарата на автомобилните превозвачи в България, Конфедерацията на автобусните превозвачи и Националното
сдружение на българските превозвачи.
б
в
Целта на дискусията бе да се изяснят обстоятелствата
около тол системата - оборудването с бордови устройства, условията за ползване на GPS тракерите, работоспособността на маршрутните карти.
Олег Асенов посочи, че ще има значително намаление на
месечната такса за обслужване на бордовите устройства.
Направени са нови разчети заедно с националните доставчици , като е предвидено цените на месечните абонаменти
да бъдат 5.90 лв. без ДДС вместо сегашните 15.90 лв. без
ДДС.
Превозвачите реагираха остро, като настояваха
тези устройства да им бъдат предоставяни безвъзмездно
или с право на закупуване или депозит и без абонаментна
такса. Също така не са съгласни и с факта, че от АПИ не са
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предвидили алтернативни неплатими пътища, а посочените от агенцията са непроходими.
Магдалена Милтенова от Конфедерацията на автобусните превозвачи подчерта, че не могат да се омаловажат партньорските договорености постигнати с
правителството досега. Но трябва да се
променят условията на националните доставчици към превозвачите и да не се допусне монопол от страна на държавата.
След приключване на дискусията имаше извънредна среща в сградата на Министерския съвет по покана на министър-председателя Бойко Борисов. На срещата присъстваха Петя Аврамова, Росен Желязков, Владислав Горанов, Николай Нанков и Олег Асенов.
По време на срещата Бойко Борисов заяви,
„Затова, ако сте ок – 7 % забиваме и това е. Не го
ли направите, на 27 –ми се срещаме и ви казвам: продължавайте да плащате винетки“,
„Това са ни условията. Това са ни сроковете, съвместно действаме, за да можем парите, които се акумилират да отиват пак за пътна безопасност. Много неща
трябва да се направят. Виждате мантинелите, двойни“,
каза още премиерът Бойко Борисов на превозвачите.
Срокът е до 27 март 2020 година за да започне да функционира системата, след тази дата, ако не са изпълнени условията, ще си остане досегашният начин на заплащане.
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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.
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www.bosch.bg

Какво ново у нас

16 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

Какво ново у нас

бр. 2 (154), февруари, 2020 Автобуси&микробуси 17

Какво ново у нас

18 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

Какво ново у нас

бр. 2 (154), февруари, 2020 Автобуси&микробуси 19

Какво ново у нас

20 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

КАкво се случи на BUSWORLD
EUROPE?
§·¯°°¥ªª

15
бр. 10 (152), ноември-декември,
бр. 4 (136), април, 2019
2018 Автобуси&микробуси
Автобуси&микробуси 35

Какво ново в чужбина

Karsan печели
търг в Полша

П

редлагайки модерни решения
за градовете със своите системи за обществен транспорт, Karsan беше обявен за победител в търга за автобуси, открит от общинската управа в
полския град Плоцк. След доставените до момента 41 автобуса
Atak и Jest на Полша, марката
този път ще достави 7 автобуса
с дизелови двигатели Atak.
Музафер Арпачиоглу, заместник
генерален директор на Karsan, каза:
„С нашата гама от пътнически дизелови и електрически превозни средства с
различен капацитет и размерии, ние
продължаваме да произвеждаме транспортни решения за различни географии,
особено за Европа. Щастливи сме, че жителите на град Плоц ще се настанят в
удобните ни автобуси Atak, проектирани да се съчетаят безпроблемно с текстурата и духа на града."
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STARBUCKS® THE MALL
ŦŸŰǇŻťŵŭŨŵťũŶůųŽųŶŪǅ

STARBUCKS® SOFIA RING MALL
ŸŰǇųůųŰųŧŵſŶŷŪŲŴſŷǅ

STARBUCKS® PARADISE CENTER
ŦŸŰǇżŪŵŲŭŧŵſźǅ

78%6&9'/7qŸŰǇŶſŦųŵŲťǅ
78%6&9'/7qŦŸŰǇŧťŶŭŰŰŪŧŶůŭǅ
78%6&9'/7qŸŰǇŨŪŲŨŸŵůųǅť
STARBUCKS® BULGARIA MALL
ŦŸŰǇŦſŰŨťŵŭƄǅ

STARBUCKS® SERDIKA CENTER
ŦŸŰǇŶŭŷŲƄůųŧųǅ

ŦŸŵŨťŶ
78%6&9'/7qŦŸŨťŶŴŰťŬťűųŰ
ŸŰǇŷŵťŲŶŴųŵŷŲťǅ

STARBUCKS® GALLERIA MALL
ŸŰǇƄŲůųůųűŭŷųŧǅ

ŧťŵŲť
78%6&9'/7qŸŰǇŧųũŪŲǅ

ŴŰųŧũŭŧ
STARBUCKS® MALL PLOVDIV
ŸŰǇŴŪŵŸžŭŻťǅ

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA
ŸŰǇũŵŨŪųŵŨŭŶŷŵťŲŶůŭǅ

¯ÂÎÇÒGÔÇÏÂÚÊÔÇÉÂÄÇÆÇÏÊáÏÂ
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Starbucks
Bulgaria
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Предлагайки транспортни решения за нуждите на мобилността на
века, Karsan спечелиа търга, а автобусите Atak са удобен избор за подреждането на трафика на града, който поради историческите забележителности в Плоцк и рибните стопанства около реката, която разделя града на две части, позволява само
автобуси с дължина 12 метра.

Atak е първия избор за
тези, които не желаят да
се примирят с по-малко!
Второто му поколение може да
превозва 58 пътници, отличава се с
модерен външен вид с чисто новия си
външен дизайн и LED фарове, повдига
летвата още по-високо с ергономичната си и изолирана шофьорска кабина, която отговаря на стандартите
на Асоциацията на германските
транспортни компании. Новият
Atak е лесен и евтин за поддръжка и
консумира малко гориво. Със своя
4,5-литров турбодизелов двигател
FPT-NEF4, той осигурява 186 к.с. и 680
Нм максимален въртящ момент.

ЗА KARSAN:
Отбелязвайки 53-ата си годишнина в турската автомобилна индустрия, Karsan произвежда модерните си съоръжения на собствени
превозни средства, както и части
за известните световни марки в
сектора на търговските превозни
средства. Компанията се занимава с
производство на търговски превозни средства от 1981 г., а фабриката
й в Бурса има капацитет да произвежда до 18 200 автомобила годишно
в една смяна. Фабриката е с гъвкава
инсталация, която може да произвежда всякакви превозни средства в
едни и същи съоръжения от леки автомобили и тежкотоварни автомобили до миниванове и автобуси.
Намира се на 30 км от центъра
на Бурса и се разполага на площ от
207 000 кв.м, 91 000 кв.м от които е
затворено пространство.
Karsan е единственият независим производител на автомобили с
много марки в Турция вече повече
от 50 години и следващата фаза на
компанията, задвижвана и активирана от нейните бизнес партньори
и лицензодатели е да разработва по
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поръчка версии на нови и съществуващи превозни средства, за да се
разшири присъствието му във всички сегменти на превоз на товари и
пътници. Работейки за „разработване на иновативни продукти
и услуги от идеята до пазара“ и за
обслужване на всеки пазарен сегмент, Karsan основно се стреми да
засили своята основна производствена линия / OEM производител.
Карсан управлява цялата си верига
за автомобилна стойност от научноизследователска и развойна дейност до производство, маркетинг,
продажби и следпродажбени дейности.
В момента компанията произвежда новите леки търговски превозни средства H350 за Hyundai
Motor Company (HMC), 10-12-18-метрови автобуси за Menarinibus и
собствените си модели Jest, Atak и
Star. Тя също произвежда изцяло електрически модели Jest Electric и Atak
Electric в партньорството със световния гигант BMW. Освен производството на превозни средства,
Karsan предоставя и редица индустриални услуги в своята фабрика за
организирани индустриални зони.

Какво се случи на BUSWORLD EUROPE?
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Нови линии с „нулеви емисии”
и нулеви разходи” в Мадрид

О

бщинският съвет на Мадрид и мадридският оператор за градски транспорт,
Empresa Municipal de Transportes (EMT),
въвеждат новите линии на града "нулеви емисии, нулеви разходи", използвайки електрически
автобуси Irizar.
Официалното представяне на „нулевите” линии се състоя в Аточа на събитие, насочено към
гражданите, на което присъстваха кметът на
Мадрид Жозе Луис Мартинес-Алмейда, делегатът
на района на мобилността и околната среда на
Общинския съвет Борджа Карабанте , мениджърът на ЕМТ, Алфонсо Санчес Висенте и директорът на електронната мобилност на Иризар, Хектор Олабегогеаскотексея.
Десет автобуса Irizar, т.е. нулеви емисии, ще се
използват по новите така наречени „нулеви“ линии, ще се движат от север на юг и от изток на
запад, които ще започнат да работят в най-скоро
време, както обяви кметът.
Тези автобуси Irizar са напълно безшумни и еко26 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

при използване
на електрически
автобуси Irizar
логични и не отделят замърсяващи
газове.
в
в АвтоАв
бусът Irizar е с дължина 12 метра и е оборудван с
две врати, 28 места и капацитет за 75 пътници.
Те работят на двигател с мощност до 230 кВт,
който се захранва от пет литиево-йонни батерии, осигурявайки обхват между 100 и 150 километра, в зависимост от цикъла на шофиране и атмосферните условия, еквивалентни на 17 часа път
в град с тежък трафик.

Какво ново у нас

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛА
E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com
 Фирма:

„ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

 Централен офис:

гр. София, ул. „Одеса”№36

 Телефони

Тел./факс: 02 898 50 61
GSM: 0888 564 732
GSM: 0888 772 713

 Представлявано от:

Стефан Хаджигрудев

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски, бояджийски, авто и
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.
Ремонтират товарни автомобили, автобуси, хладилни фургони и хладилни агрегати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.
Управителя на фирма „Хаджигрудев и син” ЕООД е съсобственик във фабриката за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно строителна техника и селскостопански машини, предлага също изработка и монтаж
на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановяване и
фолиране на бронирани стъкла и пълна или частична бронировка на автомобилите.
Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на товарни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни багажници и външни багажни раници, обдухватели, климатик и осветление.
Фирма „Хаджигрудев и син” има добро партньорство с много превозвачи в
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за автосервизно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.
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Първият автономен автобус на
Irizar Group представен в Малага

П

ървият автономен автобус на Irizar Group e
представен на Общинския съвет в Малага.
Пионерски проект за мобилност, който
след няколко месеца ще започне да се движи около
град Малага.
Автобусът, разработен за този тест, е модел
Irizar т.е. автобус със 100% нулеви емисии с двоен
режим на шофиране - ръчен и автоматичен режим
(автопилот). Дълъг е 12 метра и има капацитет за
60 пътници.
Автобусът е плод на проекта AutoMost, финансиран от CDTI (Център за индустриално технологично развитие) на Министерството на икономиката на Испания. Има за цел да разработи технологии за автоматизация на превозни средства в
градски и индустриални транспортни приложе28 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

ния, за да повиши значително ефективността,
безопасността и устойчивостта. Avanza участва
като оператор с 11 партньори, включително Irizar
Group чрез Irizar e-mobile и Datik.
Проектът е реализиран и с участието Политехническия университет в Мадрид, Insia, CEIT-IK4 и
университета във Виго.
Малага ще стане първият град в Европа, който
ще има автономен автобус. Това ще се осъществява от пристанището до центъра на града и ще
прехвърля пътници в круиз, пристигащи в столицата на Малага.
Автобусът ще използва високо прецизна система за позициониране и насочване и ще бъде свързан
с контролен център, от който могат да се изпращат конкретни инструкции. Автобусите могат
да се наблюдават и да се осъществява достъп до

Какво ново у нас
маршрутите им в реално време.
Хектор Olabegogeaskoetxea, управляващ директор на Irizar e-mobile споделя: „Ние вярваме,
че този автобус е готов да започне пилотния тест
в реални експлоатационни условия на обществена
магистрала, в реална пътна обстановка в град Малага. Това е първият тест от този тип с автобус
с такъв размер в Испания. Тестовете несъмнено
ще предоставят данни и опит в ежедневната практическа експлоатация, което ще допринесе за напредъка в това голямо предизвикателство за бъдещето на Irizar Group ”.
След три години работа, пилотният тест
ще бъде факт в Малага. Както се коментира,
основната иновация на AutoMost е, че пуска в
движение цилиндър със стандартен размер в
реална пътна обстановка в град, а не в ограничен район.

ОСНОВНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
НА IRIZAR GROUP
Creatio, Центърът за научноизследователска и развойна дейност се характеризира с огромната технологична способност, която
обединява синергиите на компаниите на Групата и адресира всички аспекти, свързани с
проектирането и внедряването на продукти
и системи, изправени пред най-уникалните
предизвикателства, все по-сложни изисквания
на клиентите и устойчивост.
В момента групата участва в различни
проекти за определяне линиите на бъдещето на мобилността и други области на
бизнеса:
• Разработване на технологии и стратегии
за създаване на модулни, гъвкави решения за
електронна мобилност, които да направят
жизнеспособно масовото разгръщане на средни/големи електрически автопаркове, минимизиране въздействието върху електрическата мрежа, намаляване на първоначалните и
експлоатационните разходи. Стратегически
предизвикателства, които се стремят да отключат ограниченията на процъфтяващия пазар, на който групата IRIZAR се позиционира;
• Разработване на алтернативни енергии,
които позволяват намаляване на потреблението и емисиите на CO2;
• Развитие на интелигентна свързаност, автономен транспорт и нови концепции за мобилност. Интелигентни системи за подпомагане на водача с гама от допълнително оборудване, които да предлагат на водача и пътниците оптимална форма на мобилност;
• Системи за управление на флота, превантивна и прогнозна поддръжка, базирани на голям опит в наблюдението и задълбочено обучение;
• Други проекти, свързани със съхранение на
енергия, енергийна ефективност, стандартизация на системите за зареждане, свързаност
или големи данни (изкуствен интелект).
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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. №289/15.01.2020 г.

ЕТИЧЕН

КОДЕКС

от СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,
БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ,
АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ
ИЛИ ПО–ТОЧНО

КОДЕКС ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА
НА ТАКСИМЕТРОВИЯ ШОФЬОР
ПРЕАМБЮЛ
1. Този кодекс се основава на нашето разбиране, че всяка съвместна дейност, за да е успешна и ефективна,
е необходимо да бъдат съблюдавани единни правила на поведение и етични норми на взаимодействие. Те почиват на основните ценности на таксиметровата компания.
2. Корпоративните ценности за нас са следните:
“Професионализъм”:
Ние се грижим за благополучието на нашата таксиметрова компания, като даваме най-доброто от своите знания, умения и опит. Важен е непрекъснатият стремеж да подобряваме качеството на труда, който
полагаме, на знанията, способностите и културата, които притежаваме.
“Екипност”:
С целенасочените усилия на всеки член на таксиметровата компания трябва да се създаде среда на доверие, взаимно уважение и подкрепа, с ясни планове, перспективи и цели.
3. Етичните принципи, които поставяме в основата на нашата дейност, са: лоялност, честност, почтеност, справедливост, отговорност, законност, опазване и защита на човешкия живот, уважение и зачитане
на достойнството и правата на гражданите.

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този кодекс определя правилата за професионална етика на всеки член на таксиметровата компания.
(2) Целта на етичните правила е да съдействат за по-доброто изпълнение на професионалните задължения на всеки член на таксиметровата компания с цел повишаване качеството на услугата,
предоставяна на клиентите.
(3) Кодексът цели да повиши доверието и да
издигне престижа както на таксиметровата
компания, така и на професията като цяло.
Чл. 2. При осъществяване на професионалните си задължения, всеки член на таксиметровата компания действа компетентно, като
демонстрира професионалните си умения и избягва действия, които биха могли да дискредитират авторитета на компанията.
Чл. 3. Членовете на компанията при осъществяване на задълженията си поемат пълна
лична и професионална отговорност за своите
действия или бездействия.
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Глава втора

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КЛИЕНТИТЕ
Чл. 4. При изпълнение на задълженията си членовете на компанията се придържат към такива правила за
взаимоотношения с клиентите, така че всеки клиент да бъде уверен, че взаимодейства с компания със сериозна репутация и съблюдаваща общоприетите норми на делово общуване. Поведението на всеки от таксиметровите шофьори трябва да формира определена представа у клиентите, така че да могат да му се доверяват и да разчитат на него.
Чл. 5. При изпълнение на задълженията си, членовете на компанията спазват възприетия от компанията
служебен етикет и правила за делово общуване.
Чл. 6. (1) Членовете на компанията проявяват уважение и коректност в отношенията си с клиентите,
като не допускат изразяването на твърдения, уронващи доброто име и достойнството на личността.
(2) По време на курса уважението между шофьора и клиента трябва да е взаимно. В противен случай или
при вид заплаха от едната страна, то другата страна може да спре изпълнението на курса.
Чл. 7. Членовете на компанията не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на
клиента.
Чл. 8. При изпълнение на задълженията си, членовете на компанията не допускат прояви на дискриминационно отношение, основано на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение или имуществено състояние.
Чл. 9. Членовете на компанията с поведението си трябва да подкрепят целта на таксиметровата компания за изграждане на дългосрочни и ефективни взаимоотношения с нейните клиенти.
Чл. 10. Клиентът има право да избира:
– маршрута за движение в населеното място, освен в случаите, когато минава през улици с „кратери”;
– радиостанцията и/или таблетите за слушане, но не и силата, която би попречила на работата на шофьора и обслужването на клиентските приложения;
– отсъствието или наличието плюс силата на парното през студените дни или на климатика през топлите дни;
– отварянето или затварянето на съответния прозорец при отсъствие на валежи (сняг, дъжд и т.н.);
– да разговаря или не с шофьора;
– скоростта на движение в рамките на правилника;
– да остави или не бакшиш;
– да участва или не в организираните рейтинги за автомобили и/или шофьори и т.н. от съответните
приложения за организиране и осъществяване на курсове в населените места;
– да участва или не в товаренето или разтоварването на багажа;
– дали се нуждае от придружаване до входната врата, поради някакъв страх;
– шофьор с минимално ниво на разбиране и говорене на английски език.
Чл. 11. Водачът на таксито има право да откаже курс на клиент:
– който е в състояние след употреба на алкохол, опиати и т.н.;
– ако дрехите или багажът му биха замърсили купето или багажника на таксито;
– ако е във видимо агресивно или неадекватно състояние или по друг начин заплашва живота на шофьора
и т.н.;
– ако клиентът иска да пуши или да се храни, или да употребява алкохол, или опиати или прояви друго поведение, противоречащо на добрите нрави;
– ако клиентът иска да се качи с придружители на брой по–голям от разрешения от правилника за движение.

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 12. (1) Членовете на компанията при осъществяване на задълженията си прилагат ефективно знанията и уменията си във връзка със спазване на правилата за движение по пътищата.
(2) Членовете на компанията проявяват професионализъм, като шофират разумно и отговорно, без да излагат на риск нито клиента, нито компанията.
(3) При изпълнение на задълженията си, членовете на компанията са длъжни да поддържат автомобила
винаги в техническа изправност, в безупречен външен и вътрешен вид (когато времето го позволява), което
включва чистота и ухание.
Чл. 13. Членовете на компанията се стремят да повишават непрекъснато своят професионализъм.
Чл. 14. Членовете на компанията не допускат агресивно поведение на пътя и зачитат правата на пешеходците и останалите водачи на пътя.
Чл. 15. При изпълнение на задълженията си, членовете на компанията не допускат замърсяване на околната среда.
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Чл. 16. При изпълнение на задълженията си,
членовете на компанията се стремят да предоставят качествено професионално обслужване на всички нейни клиенти.
Чл. 17. Член на компанията, който разполага
с информация, че друг член е извършил нарушение на правилата за професионална етика, което нарушение поражда основателни съмнения в почтеността, надеждността или други негови професионални качества, трябва да информира ръководителя й, респективно съответния инспектор на компанията.
Чл. 18. Контролът за професионалното обслужване на клиентите се осъществява от контролния апарат
на съответната компания (инспектори, бригадири и др.).

Глава четвърта

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ
Чл. 19. Членовете на компанията са длъжни при изпълнение на задълженията си и извън тях чрез своето
поведение да пазят доброто име и престиж на компанията и да не допускат да бъде накърнено общественото доверие в професията като цяло.
Чл. 20. Членовете на компанията при изпълнение на задълженията си са длъжни да спазват изискванията
за професионален външен вид и достойно поведение на работното им място, както следва:
а/ безусловно да съблюдават, зачитат и защитават общоприетите човешки ценности и човешко достойнство;
б/ да изпълняват съществуващите инструкции за работа и винаги да се ръководят от правилата за безопасност, като тяхната основна цел е опазване на човешкия живот;
в/ да са вежливи и любезни с клиентите, да се отнасят възпитано и с нужното уважение към колегите си
и към гражданите;
г/ да не допускат на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави;
д/ да не използват обиден език, да не ругаят, да не създават и да не участват в скандали и физическа саморазправа. Прилагането на физическа сила е напълно неприемливо.
е/ да не проявяват дискриминационно отношение към културни различия, здравно състояние, възраст,
пол, раса, етнос, религия и политически убеждения.
ж/ да се стремят да избягват с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им – да целят
да ги преустановят при запазване на спокойствие и контролиране на поведението си. Междуличностните
конфликти са напълно неприемливи.
з/ да не участват в скандални прояви, с които биха могли да накърнят престижа на компанията;
и/ да шофират само в трезво състояние;
к/ да проявяват толерантност към участниците в движението;
л/ за свой приоритет имат оказването на помощ и подкрепа на клиенти, чието състояние изисква помощ, като майки с деца, хора с увреждания или в неравностойно положение;
м/ да са с чист външен вид и да спазват делови вид в облеклото, съответстващ на изискваното от компанията облекло – в определена степен или напълно униформено.
Чл. 21. При осъществяването на действия, несъвместими с поведението по този кодекс членът на компанията трябва да я напусне доброволно, за да не бъде принудително отстранен.
Чл. 22. С личното си поведение и чувство за отговорност, ръководителите на компанията трябва да дават пример на останалите членове.
Чл. 23. Ръководството на компанията се ангажира:
а/ да организира реализирането на възприетите от компанията ценности и да предприема всички необходими действия за осигуряване на най-високи стандарти за качество и безопасност при работа, опазване на
околната среда и развитието на човешкия ресурс;
б/ да предоставя на всички свои членове равна възможност за професионална реализация, изява и развитие, като оценява коректно и обективно постигнатите резултати;
в/ да поощрява чувството за колегиалност, уважение, доверие и коректност към компанията, без да толерира постъпки, противоречащи на споделената политика и ценности;
г/ да гарантира съблюдаването на всички човешки права и свободи на личността при изпълнение на служебните задължения;
д/ да води политика на усъвършенстване и развитие на настоящия кодекс и фирмената култура.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§1. Правилата, описани в този Кодекс, са неразделна част от професионалното поведение на всеки от членовете на компанията.
§2. Кодексът не обхваща всички случаи, ситуации и проблеми, които могат да възникнат, поради което
подлежи на последващи изменения и допълнения.
С уважение,
д.т.н. инж. К. Ризов - Председател на СНЦ "СЪЮЗ ТАКСИ"
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FROTCOM

ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА
ЗА ПРОСЛЕДЯВАНЕ И
УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛИ
КОНФЕРЕНЦИЯ НА КОНФЕДЕРАЦИЯТА
НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
Хотел „ЕКСПО” Бест Уестърн, София 12.12.2019 г.

Мисия
Да помагаме на фирмите да управляват автомобилите от своят парк полесно и по-ефективно, чрез иновативни решения.
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СИСТЕМА, ЗАЩОТО ПРЕДОСТАВЯ ВСИЧКО НЕОБХОДИМО
ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА АВОМОБИЛНИЯТ ПАРК

ОБУЧЕНИЕ И
ПОДДРЪЖКА

ХАРДУЕР

ОТЧЕТНОСТ

КОМУНИКАЦИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ
СОФТУЕР
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Актуално

ХАРДУЕР С МНОГО И РАЗЛИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

ОТ СТАНДАРТНИ

ДО РАЗШИРЕНИ

ПОЗИЦИОНИРАНЕ

ВРЪЗКА С НАВИГАЦИЯ

ОТЧИТАНЕ НА ДВИЖЕНИЕ

ОТЧИТАНЕ СТИЛ НА ШОФИРАНЕ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧ

ДАННИ ОТ БОРДОВИЯТ КОМПЮТЪР

КОМУНИКАЦИЯ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

НАБЛЮДЕНИЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
И ДР.

КАМЕРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В И ОКОЛО
АВТОМОБИЛА
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КАМЕРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В И ОКОЛО
АВТОМОБИЛА

Камера за
заден ход

Камера
отстрани

Мобилен
DVR

Автоматичен
брояч на хора

Камера
за салона

Камера
за салона

DSM

КАМЕРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СЛУЧВАЩОТО СЕ В И ОКОЛО
АВТОМОБИЛА
Разпознаване състоянието на шофьора
(DSM)
Пушене

Телефонен разговор

Умора

Разсейване

36 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020
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МОДУЛИ НА СОФТУЕРА

СТИЛ НА ШОФИРАНЕ
КЛАСИРАНЕ НА ШОФЬОРИТЕ ВЪВ ФИРМАТА ПО РЕЗУЛТАТ ОТ ОЦЕНКАТА ЗА СТИЛ НА ШОФИРАНЕ

МОДУЛИ НА СОФТУЕРА

СТИЛ НА ШОФИРАНЕ
ДЕТАЙЛИ ЗА СТИЛА НА ШОФИРАНЕ НА ВСЕКИ ОТ ШОФЬОРИТЕ ПО ПАРАМЕТРИ

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СТИЛА НА ШОФИРАНЕ ЗА ВСЕКИ ОТ ШОФЬОРИТЕ

12 12 2019
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СОФТУЕР
МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН И АДАПРИВЕН ЗА РАЗЛИЧНИ НУЖДИ

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ИЗЦЯЛО WEB БАЗИРАН
РАБОТЕЩ НАВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ
РАБОТЕЩ НА ВСЯКО ЕДНО УСТРОЙСТВО, СВЪРЗАНО С INTERNET
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ШОФЬОРИТЕ - ИНСТАЛИРА СЕ НА Android УСТРОЙСТВО
МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА МЕНИДЖЪРИТЕ - ИНСТАЛИРА СЕ НА Android и IOS УСТРОЙСТВА

И ОЩЕ …
CRM
Интеграция
с външен
софтуер
(API)

Оптимизиране
на
маршрути

Бележник

FROTCOM

Управление
на работната
сила

е
Заплащане
на
и
тътни такси

Сваляне на
тахографски
файлове
Импорт на
файлове
с разходи
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Етикетът за гуми на ЕС
се обновява с фокус върху
П
зимната и
т
с
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ч
екологи
одновяването на етикета за гуми на ЕС е особено полезно за потребителите на зимни гуми,
тъй като той вече ще включва информация за
сцепление на сняг и лед. Досега нямаше маркировки
свързани с нужните характеристики за взискателно
зимно време. Целта на етикета за гуми е да насочи
потребителите към гуми, които са по-икономични,
безопасни и тихи. Новият етикет ще влезе в сила
през май 2021 г.
Досега шофьорите нямаха начин да отсеят между различните зимни гуми проектирани за различни условия. Европейският Съюз се съгласи, че етикетите обозначаващи
разходът на енергия и характеристиките на гумите ще
бъдат актуализирани. Новите етикети правят по-лесно
сравнението между различните модели гуми и помагат
при избора на потребителите, които пазаруват онлайн.
Според по-ранния регламент, всички гуми на леки коли
и ванове е нужно да имат стикер, който показва сцеплението на гумата на мокра настилка, шумът при търкаляне и влиянието върху разхода на гориво. Стикери досега не
са били нужни за гуми на камиони, но информацията трябва да е налична. В Централна и Източна Европа, сцеплението на мокра настилка и на сняг са ключови за безопасното шофиране през зимата, докато в Скандинавските

страни сцеплението на лед е по-важно. Досега не е имало
изискване за етикет определящ тези две категории.

ИЗЯСНЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПОКУПКА
Зимите са предимно влажни в Централна и Източна
Европа, което прави сцеплението на мокра настилка основна грижа. Скандинавските зимни гуми от друга страна
са специално разработени за лед.
„Най-големият проблем досега беше, че не всички гуми
с маркировка за зимни гуми бяха подходящи за всички зимни условия. Гумите проектирани за зимата в Централна и
Източна Европа са напълно различни от гумите нужни за
скандинавската зима. Сцеплението на мокра настилка и
сцеплението на лед са взаимоизключващи се характеристики; потребителят може в крайна сметка да закупи
грешни гуми, ако информацията на етикета не е правилна.“, казва Суннари.
Маркировката за сцепление на лед първоначално ще се
използва само при гумите за леки коли, докато маркировката за сцепление на сняг ще бъде налична и при гумите за
миниванове, леки камиони, камиони и бусове. Маркировките са базирани на интернационални стандарти и регулации. В момента вървят тестове за стандартизация на
сцеплението на лед в Международната Организация по
Стандартизация (International Organization for
Standardization, ISO), докато сцеплението на сняг бива разглеждано от регулациите на Икономическата Комисия за
Европа на Организацията на Обединените Нации (United
Nations Economic Commission for Europe, UNECE).

ЗА КАКВО ТОЧНО СЕ ОТНАСЯ?
• Гумите за леки автомобили и ванове имат етикет
за гуми на ЕС, който показва сцеплението, шумът при
търкаляне и влиянието им върху разхода на гориво.
• Актуализиране на етикетите на ЕС, което да предостави информация за сцеплението на сняг и лед.
• Новите етикети улесняват потребителя да избере
конкретен модел гуми, а също така улесняват и потребителите, които пазаруват онлайн.
• Новата регулация няма да бъде приложена за гуми с
шипове.
• Новите етикети ще бъдат въведени на 1 май 2021 г.
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ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɟɮɟɤɬɢɜɟɧ
ɂɡɰɹɥɨɧɨɜɢɹɬɦɨɞɟɪɟɧɢ
ɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧɜɴɬɪɟɲɟɧɢɜɴɧ
ɲɟɧɞɢɡɚɣɧɧɚɚɜɬɨɛɭɫɚ(;
ɨɬɪɚɡɹɜɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟɧɚ
ɩɪɟɜɨɡɧɨɬɨɫɪɟɞɫɬɜɨɮɭɧɤ
ɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬ
Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɜɭɧɢɫɨɧɫɰɟɧ
ɧɨɫɬɢɬɟɧɚɝɚɦɚɬɚɧɚ9DQ+RRO
ɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɧɚɞɟɠɞɧɨɫɬ
ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧɚɫɢɡɩɴɥɧɟɧɢɟɨɬ
ɧɚɣɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨ

ɂɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɟɮɟɤɬɢɜɟɧ
Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɴɬɤɨɣɬɨɟɟɥɟɝɚɧɬɟɧɢɟɮɟɤɬɢɜɟɧ
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Volkswagen Transporter 6.1 Kombi
Caravelle 6.1
Multivan 6.1
ª¢´¢ ¯¢ 6

ª¢´¢ ¯¢ 6
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°´§¯¸ª¢ ©¢ ²¢©¤ª´ª§

°´§¯¸ª¢ ©¢ ²¢©¤ª´ª§

Ȼɬɣɬɭɣɫɛɴɣ ɝɩɟɛɲɛ
ɬɣɬɭɠɧɣ

ɀɥɩɦɩɞɣɲɨɩɬɭ

Ɍɝɵɫɢɛɨɩɬɭ ɣ
ɣɨɯɩɭɠɤɨɧɵɨɭ
ȿɣɢɛɤɨ

ȿɣɨɛɧɣɥɛ ɨɛ
ɳɩɯɣɫɛɨɠ

42 Автобуси&микробуси бр. 2 (154), февруари, 2020

ɀɡɠɟɨɠɝɨɛ
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°¤ªÁ´ 6.1
The icon, updated.
Актуално
°¤ªÁ´ 6.1
The icon, updated.

¬³´§²ª°²¯ª ª¯°¤¢¸ªª

¬³´§²ª°²¯ª ª¯°¤¢¸ªª
Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɪɫɣ
ɬɭɫɛɨɣɲɠɨ ɝɺɭɵɫ

Ɉɩɝɣ ɱɝɠɭɩɝɠ

LED ɏɛɫɩɝɠ

Ɉɩɝɣ ɢɛɟɨɣ
ɬɝɠɭɦɣɨɣ
(ɬɭɛɨɟɛɫɭɨɣ + LED)

Ɍɭɫɛɨɣɲɨɩ
ɩɜɩɢɨɛɲɠɨɣɠ ɨɛ
ɧɩɟɠɦɛ

Ɉɩɝ ɟɣɢɛɤɨ ɨɛ
ɪɫɠɟɨɛ ɫɠɳɠɭɥɛ

Ɉɩɝɣ ɛɦɮɧɣɨɣɠɝɣ
ɟɡɛɨɭɣ

Ɉɩɝ ɟɣɢɛɤɨ ɨɛ
ɪɫɠɟɨɛ ɜɫɩɨɺ

§·¯°°¥ª¹¯ª ª¯°¤¢¸ªª

§·¯°°¥ª¹¯ª ª¯°¤¢¸ªª

h^ ̵̨̛̯̪̏̔̏
̸̡̨̛̪̻̯̦̖̭̯̦̌̌̌̚

>̨̛̛̛̦̯̖̬̬̦
̨̛̛̛̛̭̖̯̣̦̭̖̯̣̖̦̖̏̏
̨̡̛̦̪̬̖̯̖̦̯̌̌̐̏̏̌̍̌̌

ƌŝǀĞ^ĞůĞĐƚ

ʯ̡̛̦̥̖̬̪̬̌̔̌̌̌
̨̛̛̜̦̬̯̔̏̏̌

ϮϬ̸̨̛̛̛̭̭̯̬̺̌̌̏̔̌̌
̛̛̭̭̯̖̥

ĞͲĂůů

ϮϯϬș̡̨̡̯̯̌
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ʫ̵̸̡̨̨̛̣̖̯̬̥̖̦̦̌
̨̛̭̖̬̱̪̬̣̖̦̖̏̌̏

Какво ново в чужбина
¯´§²ª°²¯ª ª¯°¤¢¸ªª

¯´§²ª°²¯ª ª¯°¤¢¸ªª
˃̨̣̌̍ͬ
̨̛̛̯̖̣̖̦̖̺̔́̌̏̚

˃̡̨̨̦̦̦̣̌̏̌̌̌̚н
̨̡̱̪̬̣̺̣̌̏́̏̌̍

ʰ̛̦̯̖̬̬̦̐̌̌ Ğ^/D

ʤ̨̬̥̯̱̬̦̌
̨̯̣̌̍

ʰ̴̨̛̦̯̖̜̥̻̦̯̭̭̯̖̥̭̌
̨̛̭̪̣̖̜̔̔ϵ͘Ϯ

ʿ̴̨̨̨̡̨̯̯̖̣̖̦̔̐̏̌̌̚
ΗŽŵĨŽƌƚͣ ̶̡̨̨̛̛̭̦̱̦̦̔
̬̖̙̦̖̌̔̌̚

ˁ̸̛̛̛̯̬̦̦̪̦̖̣̌̌ͬ
ʽ̛̛̯̖̣̖̦̖̺̔́̌̏̚

ª¥ª´¢§¯ ¬°¬±ª´

ª¥ª´¢§¯ ¬°¬±ª´

ʻ̶̨̛̛̛̦̦̭̭̯̖̥̌̏̐̌̌̌͞ŝƐĐŽǀĞƌDĞĚŝĂWƌŽ͟Ύ
̭ ϵ͘Ϯ͞d&ḓ̶̨̨̨̛̛̛̛̛̪̣̖̜̭̻̭̭̖̦̬̣̭̯̪̖̬̭̦̣̔̌̍̌̌̚̚̚̚
̸̡̦̦̣̖̦̖̬̦̌̌̌̌
͞ĐƚŝǀĞ/ŶĨŽŝƐƉůĂǇ͞ΎΎ
̭ϭϬ͘Ϯϱ͞d&d̶̛̖̯̖̦̭̪̣̖̜̏̔

ª¥ª´¢§¯ ¬°¬±ª´

ʻ̨̨̨̡̨̨̨̛̛̛̛̪̣̖̦̖̦̣̜̦̥̣̱̭̣̱̏̌̍̐

± Ƀɢɱɺɦɩ ɟɣɞɣɭɛɦɨɩ ɭɛɜɦɩ
± Ɋɫɩɞɫɠɬɣɝɠɨ ɟɣɢɛɤɨ ɬ ɫɛɢɦɣɲɨɣ ɝɣɢɮɛɦɣɢɛɱɣɣ:
± Ʌɦɛɬɣɲɠɬɥɣ ɬ ɲɛɬɩɝɨɣɱɣ ( ɨɛ ɬɨɣɧɥɛɭɛ )
± Ʌɛɫɭɛ ɨɛ ɨɛɝɣɞɛɱɣɺɭɛ ɝɵɫɰɮ ɱɠɦɣɺ ɟɣɬɪɦɠɤ
± ȿɣɞɣɭɛɦɠɨ ɟɣɬɪɦɠɤ ɬ ɟɩɪɵɦɨɣɭɠɦɨɛ ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɺ
± Ɋɩ-ɧɛɦɥɩ ɥɩɨɭɫɩɦɨɣ ɬɝɠɭɦɣɨɣ
± Ƚɣɬɩɥɩɥɛɲɠɬɭɝɠɨɛ ɞɫɛɯɣɥɛ ɬ 133 dpi
± ȿɣɬɪɦɠɤ ɬ ɪɩɝɠɲɠ ɪɣɥɬɠɦɣ, ɪɩ-ɣɨɭɠɨɢɣɝɨɣ ɱɝɠɭɩɝɠ ɣ
ɩɴɠ ɪɩ-ɟɩɜɵɫ ɥɩɨɭɫɛɬɭ
± Ʌɩɨɯɣɞɮɫɣɫɛɨɠ ɨɛ ɟɩɪɵɦɨɣɭɠɦɨɛ ɣɨɯɩɫɧɛɱɣɺ ɲɫɠɢ
ɣɨɯɩɭɠɤɧɵɨɭ ɬɣɬɭɠɧɛɭɛ
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Актуално
°¤ª ª ±°¦°£²§¯ª ¢³ª³´ª²¢»ª ³ª³´§®ª
°¤ª ª ±°¦°£²§¯ª ¢³ª³´ª²¢»ª ³ª³´§®ª
Front Assist
ɬ ɯɮɨɥɱɣɺ ɛɝɛɫɣɤɨɩ
ɬɪɣɫɛɨɠ Emergency
Braking &
ɋɛɢɪɩɢɨɛɝɛɨɠ ɨɛ
ɝɠɦɩɬɣɪɠɟɣɬɭɣ ɣ
ɪɠɳeɰɩɟɱɣ

ˁ̸̨̛̛̭̯̖̥̯̥̯̖̦̌̌̌̏̌̚
̶̡̨̨̛̛̦̯̬̣̦̭̯̦̯̌̔̌́̌

;^ƚŽƉĂŶĚ'ŽͿ

Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɪɫɣ
ɧɛɨɠɝɫɣɫɛɨɠ

Ɍɥɩɫɩɬɭɩɩɞɫɛɨɣɲɣɭ
ɠɦ

°¤ª ª ±°¦°£²§¯ª ¢³ª³´ª²¢»ª ³ª³´§®ª

Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɪɫɣ
ɬɭɫɛɨɣɲɠɨ ɝɺɭɵɫ
Ɍɠɫɣɤɨɩ
ɩɜɩɫɮɟɝɛɨɠ*

Ɋɫɠɪɩɫɵɥɣ ɪɫɣ
ɮɪɫɛɝɦɠɨɣɠ (DSR)
Ɍɠɫɣɤɨɩ ɩɜɩɫɮɟɝɛɨɠ

Ɍɣɬɭɠɧɛ ɢɛ ɥɩɨɭɫɩɦ
ɨɛ ɨɛɦɺɞɛɨɠɭɩ ɝ
ɞɮɧɣɭɠ (ɟɣɫɠɥɭɨɩ
ɩɭɲɣɭɛɨɠ)

ˁ̛̭̯̖̥̌̌̚
̨̬̪̦̦̖̦̌̌̏̌̌̚̚
̶̛̦̯̖̌̚

°¤ª ª ±°¦°£²§¯ª ¢³ª³´ª²¢»ª ³ª³´§®ª
* Ɍɛɧɩ ɪɫɣ ɢɛɭɝɩɫɠɨɣ ɝɛɫɣɛɨɭɣ

Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɢɛ
ɪɩɟɟɵɫɡɛɨɠ ɨɛ
ɦɠɨɭɛɭɛ „Lane
Assist“

Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɪɫɣ
ɧɛɨɠɝɫɣɫɛɨɠ ɬ
ɫɠɧɛɫɥɠ
„Trailer Assist“

Ɍɣɬɭɠɧɛ ɢɛ
ɬɛɧɩɪɛɫɥɣɫɛɨɠ
„Park Assist“

Ȼɬɣɬɭɠɨɭ ɪɫɣ
ɣɢɦɣɢɛɨɠ ɩɭ
ɪɛɫɥɩɧɺɬɭɩ
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Ɋɛɫɥ ɪɣɦɩɭ ɬɵɬ
ɬɭɫɛɨɣɲɨɛ
ɢɛɴɣɭɛ

Актуално

¢¦¤ª¨¤¢¯§ ª ¦¤ª¥¢´§ª
¢¦¤ª¨¤¢¯§ ª ¦¤ª¥¢´§ª
ʿ̨̡̛̬̦̜̏̌̌Ͳ̸̨̡̨̨̛̛̛̛̦̯̖̖̣̦̭̯̦̬̯̏̐̌̔̌

ʰ̴̨̨̛̬̪̬̣̦̍̌̚
̴̨̛̹̬̦̖̌
ƌŝǀĞ^ĞůĞĐƚ

ʿ̨̨̨̛̬̖̦̱̪̬̣̖̦̖̦̔̍̌̏̌^'
ʫ̵̸̡̨̨̛̛̣̖̯̬̥̖̦̦̱̪̬̣̖̦̖̌̌̏

˃̨̨̛̛̛̬̖̯̬̦̖̯̦̬̖̣̯̖̌̌̐̚
̨̨̨̛̖̖̦̖̭̖̦̪̐̌̏̚̚Ͳ̨̛̣̍̚
̨̛̯̖̣̔̔̏̐̌́

§¬´²°®§·¢¯ª¹¯°
§¬´²°®§·¢¯ª¹¯°µ±²¢¤§¯ª§
µ±²¢¤§¯ª§
 ˁ̸̨̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̬̜̦̬̱̦̖̪̬̭̬̦̯̍̔̏̌̏̏̌̌˃ϲ͘ϭ
 ˄̨̨̛̛̛̛̪̬̣̖̦̖̭̪̬̥̖̦̣̱̭̣̖̌̏̏
 ʤ̸̛̛̭̭̯̖̦̯̭̯̬̦̖̦̯̻̬̌̌̏́̚
 ʤ̵̶̡̨̨̨̛̛̛̛̯̦̬̻̺̦̖̦̪̏̏̌̏̔̌́̚̚
 ʤ̡̨̨̡̨̡̨̛̛̯̦̦̥̖̭̪̭̪̬̥̦̦̯̬̖̯̬̯̏̌̌̌̏̌́̌̌̌́̌
̨̡̨̨̛̪̬̪̬̖̻̬̯̦̖̦̖̦̣̖̣̏̌̌̔
 ʦ̴̴̨̨̨̨̨̛̛̛̻̥̙̦̭̯̬̦̪̬̣̦̹̬̦̖̌̍̌̌̌̚̚̚
ͣƌŝǀĞ^ĞůĞĐƚ͞
 ʥ̵̸̨̡̨̨̨̛̛̛̣̬̖̦̖̦̖̣̖̯̬̥̖̦̦̯̱̪̬̣̖̦̖̖̌̐̔̌̌̌̌̏
̴̶̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̻̥̙̦̱̦̦̬̦̖̯̦̭̭̯̬̺̭̭̯̖̥̏̌̌̌̌̚
̡̨̯̌WĂƌŬƐƐŝƐƚ͕dƌĂŝůĞƌƐƐŝƐƚ͕>ĂŶĞƐƐŝƐƚ̛̯̦͘͘
ʽʶʽʸʽ ϲʧKϮͬ<DʿʽͲʺʤʸʶʽ
ʦˁˀʤʦʻʫʻʰʫˁˈʰʪˀʤʦʸʰˋʻʽ
˄ʿˀʤʦʸʫʻʰʫ

¢¦¤ª¨¤¢¯§
ª ¦¤ª¥¢´§ª
¢¦¤ª¨¤¢¯§
ª ¦¤ª¥¢´§ª
ȿɝɣɞɛɭɠɦ

ɇɩɴɨɩɬɭ

Ɍɥɩɫɩɬɭɨɛ ɥɮɭɣɺ

ɂɛɟɝɣɡɝɛɨɠ

2,0 TDI BMT

81 ɥȽɭ./ 110 ɥ.ɬ.

5ɇɍ

Ɋɫɠɟɨɩ

2,0 TDI BMT

110 ɥȽɭ./ 150 ɥ.ɬ.

6ɇɍ
7DSG

Ɋɫɠɟɨɩ
4MOTION

2,0 TDI BMT

146 ɥȽɭ./ 199 ɥ.ɬ.

7DSG

Ɋɫɠɟɨɩ
4MOTION
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Актуално
°¯¶ª¥µ²¢¸ªÁ ¯¢ ³§¦¢¬ª´§ ±²ª Caravelle 6.1
°¯¶ª¥µ²¢¸ªÁ ¯¢ ³§¦¢¬ª´§ ±²ª Caravelle 6.1

7 ɧɠɬɭɛ

Ɍɠɫɣɤɨɩ ɪɫɣ Trendline/
Comfortline

8 ɧɠɬɭɛ

Ɍɠɫɣɤɨɩ ɪɫɣ Highline

9 ɧɠɬɭɛ

°¤ªÁ´ Transporter 6.1
§ ³¢®°
°¤ªÁ´¶§«³ª¶´
Transporter 6.1
§ ³¢®° ¶§«³ª¶´
Ɏɭɝɵɫɟɠɨɛ ɥɩɨɱɠɪɱɣɺ ɬ ɝɣɬɩɥɛ
ɩɱɠɨɥɛ ɩɭ ɥɦɣɠɨɭɣɭɠ
ɉɜɨɩɝɠɨ ɠɥɬɭɠɫɣɩɫ ɣ ɣɨɭɠɫɣɩɫ ɬ ɯɩɥɮɬ
ɝɵɫɰɮ ɟɣɢɛɤɨɛ ɣ ɯɮɨɥɱɣɩɨɛɦɨɩɬɭɭɛ
Ɋɩ-ɟɩɜɵɫ ɩɭ ɝɬɺɥɩɞɛ ɬ ɫɛɢɳɣɫɠɨɩ ɬɠɫɣɤɨɩ
ɩɜɩɫɮɟɝɛɨɠ
Ⱦɩɭɩɝ ɢɛ ɜɵɟɠɴɠɭɩ ɬ ɨɩɝɛ ɠɦɠɥɭɫɩɨɨɛ ɧɫɠɡɛ,
ɠɦɠɥɭɫɩɧɠɰɛɨɣɲɨɩ ɮɪɫɛɝɦɠɨɣɠ ɣ ɨɛɤ-ɨɩɝɣ
ɛɬɣɬɭɣɫɛɴɣ ɬɣɬɭɠɧɣ
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Лекотоварни
автомобили

EXPO

2020

Das RentAuto.
Нов Volkswagen. Под наем.

THE DEFINITIVE EXHIBITION
FOR BUS & COACH
PROFESSIONALS
EXPLORE OVER 130 OF THE LATEST VEHICLES

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

COMPARE PRODUCTS AND SERVICES FROM
OVER 270 EXHIBITORS
KEEP UP TO DATE WITH TECHNOLOGY AND
THE LATEST INNOVATIONS
LEARN ABOUT HOT TOPICS AND FUTURE
TRENDS IN THE MASTER CLASS THEATRE
NETWORK WITH 9,000 PROFESSIONALS
FROM ALL OVER THE WORLD

YOU DON’T WANT TO MISS IT!

REGISTER TODAY
eurobusxpo.com

#EuroBusExpo @EuroBusExpo
vw-lekotovarni.bg
Organised by

Show Partner

Автобуси&микробуси
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В БЪЛГАРИЯ – КАКВО ПРЕДСТОИ?
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9
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