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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

vw-lekotovarni.bg

Das RentAuto.
Нов Volkswagen. Под наем.

Лекотоварни
автомобили
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Актуално

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

За да бъдете  конкурентноспособни и да отго-

варяте на най-новите изисквания за провеждането 

на конференции и семинари, имаме удоволствието 

да Ви предложим:

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

 Професионална кабина за двама преводачи

 Конферентна уредба с 4 канала 

 Оборудването е съвместимо със системата Bosch.

Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени 
мита.

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

---> СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА 16 450 евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0878 575200

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

В в в ж в ж

Пулт за конферентна Пулт за конферентна 
4-канална уредба и система 4-канална уредба и система 
за симултанен преводза симултанен превод
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ЧЕТЕТЕ НИ 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!

СПИСАНИЕ

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

Какво представиха турските 
производители на Busworld Turkey 
2020? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Cummins с нова електрическа 
система за батерии на Busworld 
Турция 2020  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Bur-Can  на Busworld Turkey 2020 . . . . . 20

КАКВО НОВО У НАС

Проблеми на пътническия транспорт 
в България в условията на 
коронавируса. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Обръщение до Премиера от д.т.н. 
инж. Кирил Ризов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Препоръки на водачите на автобуси в 
условията на COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . 24

КАКВО НОВО В ЧУЖБИНА

Електробуси Ebusco ще се доставят 
на Multiobus в Белгия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Solaris Urbino 15 LE electric с премиера 
тази година . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

ИНИЦИАТИВАТА НА MARCOPOLO 
ЗА БИО БЕЗОПАСНОСТ В 
ПЪТНИЧЕСКИЯ ТРАНСПОРТ  . . . . . . . . 30

АКТУАЛНО

COVID-19 в региона на Югоизточна 
Европа

Извадка от доклада 
на Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Права на пътниците, използващи 
автобусен транспорт в условията на 
Covid-19

Известие от Европейската 
комисия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

IRU подкрепя пътната 
карта на ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Становище на Международния съюз 
за автомобилен транспорт (ИРУ) по 
спешните мерки във връзка с 
COVID-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Облекчения на правилата по 
регламент № 561/2001 
за времето за управление и почивки 
на водачите, обявени от 
Европейската комисия . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

ФОРУМ

Truck expo е с нови дати за 
изложението. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

IBE гледа напред към изложението в 
Римини. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

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

Ðå äàê öè ÿ òà íå íî ñè îò ãî âîð íîñò çà 
ñú äúð æà íè å òî íà ïóá ëè êó âà íè òå ðåê-
ëàì íè ìà òå ðè à ëè. Îò ãî âîð íîñò çà äîñ-
òî âåð íîñò òà íà ïóá ëè êó âà íè òå òåêñòî-
âå íî ñè àâ òî ðúò. Àâ òîð ñ êè ìà òå ðè à ëè 
íå ñå ðå öåí çè ðàò è íå ñå âðú ùàò. Ïðå-
ïå ÷àò âà íå òî íà òåê ñ òî âå îò ñïè ñà íèå 
“Автобуси&микробуси” ñòàâà ñàìî ñúñ 
ñúãëàñèåòî íà èçäàòåëÿ.
 “Автобуси&микробуси” å òúð ãîâ ñ êà 
ìàð êà, çà ùè òå íà â ïà òåí ò íî òî âå äîì ñ-
ò âî.

Печатен орган на Българска
Федерация пътнически транспорт

Съдържание



бр. 3 (155), март, 2020 Автобуси&микробуси 3

Busworld не се отнася само 
до превозните средства, 
много международни дос-

тавчици дойдоха да покажат 
своите продукти и както винаги 
големите международни имена 
като Karsan, Otokar, Anadalu 
Isuzu, Cummins, Allison 
Transmission, Voith и др., показаха 

своите най-нови разработки.
При дадените обстоятел-

ства присъствието беше много 
удовлетворяващо по отношение 
броя на посетителите и междуна-
родния им характер. Busworld по-
срещна 7 935 посетители, идващи 

от 75 страни по света и 128 изложи-
тели. Изложителите изразиха задо-
волство от участието си.

Винсент Дюаеле, изпълнителен 
директор на Busworld International, 
беше възхитен от положителните 
реакции на изложителите. „Въпреки 
че обстоятелствата не бяха идеал-
ни за това издание, е добре да се 
види, че Busworld Турция в крайна 
сметка постигна успех. Това ни дава 
цялата мотивация да започнем да 
подготвяме следващото издание 
през 2022 година.

Общо 9 производители на пре-
возни средства бяха представени в 
Busworld Турция, като показаха 35 
автобуси и минибуси. 

Какво представиха Какво представиха 
турските производители на 

от 75 страни по света и 128 изложи-
тели Изложителите изразиха задо

Busworld Busworld 

Turkey 2020?
Turkey 2020?

ЕТО НЯКОИ ОТ ТЯХ:

OTOKAR - 
Лидер на 

турския пазар 

Otokar е лидер на турския авто-
бусен пазар и пионер в производ-
ството на електрически и алтерна-
тивни горива. Те присъстваха на 
изложенето с 5 превозни средства: 
Sultan LF, Sultan Mega, Sultan Comfort, 
Otokar Doruk и не на последно място 
Kent Electra, най-новата им разра-
ботка. Тяхната стратегия е да уве-
личат износа и глобализацията. 
Делът на износа в оборота на Otokar 
достигна 80 процента през 2019 г.
Otokar осигурява удобни и безопасни 
пътувания на милиони пътници с 
повече от 40 000 автобуса в 50 стра-
ни, включително Турция, както и 
Испания, Германия, Франция и Бел-
гия.

Представяме ви
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Басри Акгюл, помощник генера-
лен мениджър на Отокар говори за 
позицията на компанията в Турция 
и на международните пазари на 
пресконференция в Истанбулския 
експо център. Akg l отбеляза, че 
превозните средства, разработени 
и произведени с 57-годишен опит за 
обществен туризъм и превоз на 
пътници, се използват в 50 страни: 
„С нашите инженерни възможнос-
ти, широка продуктова гама и 
решения, съобразени с нуждите на 
нашите клиенти, успяхме да под-

държаме нашата позиция на пазара 
през 2019 г. като най-предпочитана-
та марка автобуси в Турция. Оста-
нахме фокусирани върху дългосроч-
ните цели, без да сме засегнати от 
краткосрочните колебания, въпре-
ки несигурността по целия свят и 
затягането на вътрешния пазар. 
Определихме стратегията си като 
увеличаване обема на износа и пре-
връщането в глобална марка. Про-
дължаваме да предприемаме смели 
стъпки, като същевременно поддър-
жаме своя устойчив растеж.

 Приходите на Otokar за 2019 г. 
достигнаха 2,4 млрд. турски лири, с 
45% увеличение. Нашият обем на 
износ се увеличи с 78 процента до 
340 милиона долара, тъй като делът 
на износа в общите приходи достиг-
на 80 процента. “

ВСЕКИ ТРЕТИ  
АВТОБУС, ПРОДАДЕН 
В ТУРЦИЯ, носи 
марката OTOKAR

Относно развитието през  2019 
г., Akgul каза: „През 2019 г. разрабо-
тихме Sultan Comfort - известен 
като Navigo T на експортните паза-
ри - като универсално превозно 
средство, способно да изпълнява 
три функции в едно за турския 
пазар. 

Новото превозно средство ста-
на много популярно сред туристи-
ческите, училищните и персонални-
те потребители. 8,5-метров авто-
бус Султан Мега (известен като 
Navigo T), изпъкващ с високия си 
капацитет за пътници и багаж, 
също стана първият избор на 
потребители в туристическия сек-
тор. 

Otokar приключи 2019 г. като 
лидер на пазара за малки и средни 
автобуси, като един от всеки три 
автобуса, продавани в този сег-
мент в Турция, също носи марката 
Otokar.

 В допълнение към туризма и 
транспорта на персонал, ние също 
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засилихме парковете на обществе-
ния транспорт на общини в Турция 
с нашите иновативни, екологични 
превозни средства. Otokar увеличи 
своя дял на пазара на автобуси за 
обществен транспорт с 9 пункта. “

Басри Акгюл посочи, че успехът 
на Otokar на вътрешния пазар се 
разпростира извън границите, тъй 
като компанията увеличи обема си 
на износ на автобуси с 29 процента, 
като автобусите Otokar понастоя-
щем обслужват милиони пътници в 
50 страни  „През 2019 продължихме 
да представяме страната си с голям 
успех на международните пазари.

Автобусният продуктов парк 

на Otokar продължава да нараства в 
редица страни, особено в Малта, 
Румъния, Италия, Сърбия, както и 
Франция, които са сред нашите 
целеви пазари в Европа. Общият 
парк за превозни средства само във 
Франция вече е надвишил 2 200 еди-
ници. Получихме четвърта поръчка 
от Малта, където автобусите на 
Отокар се използват широко, което 
доведе до общия брой на нашите 
автобуси в Малта над 240. Освен 
това приключихме доставките на 
поръчката на община Букурещ през 
миналата година. “ 

136 млн. турски лири за изсле-
дователска и развойна деност 

през 2019 година Akgul говори и за 
новаторската работа на Otokar в 
дизайна и разработката на проду-
ктите и важните постижения при 
автобусите с алтернативно гори-
во, „Докато прилагаме стратегия-
та си за растеж на глобалните паза-
ри, ние също интегрираме най-нови-
те технологии и приложения в 
нашите продукти. През 2019 г. 
нашите разходи за научно-изседова-
телска и развойна дейност възли-
зат на 136 милиона турски лири. 
Разходите за изследователска и раз-
война дейност на Otokar през 
последните 10 години надхвърлиха 
1,1 млрд. турски лири.”
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Kent Electra: 
12-метров електробус Kent Electra, известен като 

e-KENT C на експортните пазари.

 Отокар цели да допринесе за устойчивото развитие 
на градовете с новия си електрически автобус, който се 

отличава с иновативния си дизайн и технологии. С капа-
цитет до 95 пътници автобусът е проектиран да 
допринася за по-чиста среда, по-тих трафик, по-ниски 
експлоатационни разходи и по-висока ефективност. 
Kent Electra, с динамичния си, елегантен и модерен 
дизайн, предлага подобрена видимост и комфорт за 
своите пътници с просторния си вътрешен обем.

Автобуси на OTOKAR показани 
на изложението BUSWORLD

Otokar, който има за цел да запази лидерството си на турския автобусен пазар 
през тази година  изложи следните автобуси на Busworld Turkey 2020 на 5-7 март:
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Sultan LF: 
Султан LF, известен като AGILO C 

на експортните пазари, е отражение 
на иновативната философия за дизайн 
на Otokar. 

Sultan LF предлага ефективност с 
висока мощност на двигателя и лека рам-
ка, като предлага модерно решение за гра-
дове с тесни улици със своята 8,3-метро-
ва дължина, висока стойност на въртя-
щия момент при ниски скорости, широки 
предни и задни врати и прекрасен дизайн 
с нисък под.

Султан Мега: 
8,5 метра Султан Мега, известен 

като Navigo T на експортните пазари, 
предлага висока мощност и комфорт за 
своите потребители и пътници, както и 
общ капацитет от 35 + 1 + 1 души. 

Султан Мега, който е широко популярен 
в туристическия транспорт в Турция, се 
отличава със специално оборудване за 
туризма, предлагащо приятно шофиране с 
широк пътнически коридор, широко разпо-
ложени седалки и голям обем на багажника.



Представяме ви

Султан 
Комфорт: 

7,2 метра Султан Комфорт, извес-
тен като Navigo T на експортните па-
зари, е обновен за турския пазар като 
универсален автобус, който обслужва 
три цели в едно превозно средство с 
новите си функции. 

Новият Sultan Comfort, актуализиран 
за туристически, училищни и персонални 
транспортни услуги, се отличава със своя 
капацитет на пътници 29 + 1, ниски екс-
плоатационни разходи, отлични експлоа-
тационни характеристики и издръжли-
вост.
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Doruk T: 
10-метровият Doruk T, известен като Ulyso T на екс-

портните пазари, се предлага със стандартни 39 + 1 + 1 
и опция 43 + 1 + 1 пътнически версии на турския пазар. 

Превозното средство, с функции като висок капацитет 
за багаж, просторен интериор и комфорт на пътниците, 
предлага системи за безопасност като пълна система за ди-
скови спирачки на въздух, ABS и EBS, както и технологии за 
подпомагане на водача, включително система за предупреж-
дение за задминаване на лентата (LDWS), усъвършенствана 
спирачна система AEBS, ASR и ESP като стандарт.
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Отбелязвайки 53-ата 
си годишнина тази годи-
на в турската автомо-
билна индустрия, 
Карсан произвежда 
модерните си съоръ-
жения от собствени 
превозни средства, 
както и части за 
известните светов-
ни марки в сектора 
на търговските пре-
возни средства. 

Компанията се 
занимава с производ-
ство на търговски 
превозни средства от 
1981 г., а фабриката й в 
Хасанаша в Бурса 
има капацитет да 
произвежда до 18 200 
автобуса годишно в една смяна. 
Фабриката Hasana a е гъвкава и 
може да произвежда всякакви пре-
возни средства в едни и същи съоръ-
жения от леки автомобили и теж-
котоварни автомобили до минива-
ни и автобуси. Намира се на 30 км 
от центъра на Бурса и е изградена 
на площ от 207 000 кв.м, 91 000 кв.м, 
от които е затворено простран-
ство. Karsan е единственият неза-
висим производител на превозни 
средства с много марки в Турция 
повече от 50 години. 

Следващата фаза на компания-
та, задвижвана и активирана от 
нейните бизнес партньори и лицен-
зодатели, е да разработи по поръчка 
версии на нови и съществуващи пре-
возни средства, за да се разшири 
присъствието им във всички сег-
менти на превоз на товари и път-
ници. Работейки за „разработване 
на иновативни продукти и услуги 
от идеята до пазара“ и за обслужва-
не 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 развой-

Карсан присъства на 
изложението Busworld Турция 
със своите електрически модели
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на дейност до производство, марке-
тинг, продажби и следпродажбени 
дейности.

В момента компанията произ-
вежда новите леки търговски пре-
возни средства H350 за Hyundai 
Motor Company (HMC), 10-12-18 m 
автобуси за Menarinibus и собстве-
ните си модели Jest, Atak и Star. Освен 
това произвежда пълноценни елек-
трически превозни средства, своя-
та много известна линия Jest Electric 
и Atak Electric, в партньорство със 
световния гигант BMW. 

Освен производството на пре-
возни средства, Карсан предоставя 
и редица индустриални услуги в 
своята фабрика за организирани 
индустриални зони.

Карсан, присъства на 8-то изло-
жение Busworld Турция с пълната си 

гама от електрически продукти. На 
изложението марката представи 
своите 100% електрически превозни 
средства за обществен транспорт, 
Jest Electric и Atak Electric, които раз-
работи в рамките на една година и 
се подготви за масово производство. 

Посетителите на изложението  
Busworld имаха възможност да 
тестват Jest Electric. Karsan осигури 
тестово събитие за Jest Electric. Това 
даде възможност на посетителите 
на Busworld Турция да разгледат 
отблизо високопроизводителното 
превозно средство Jest Electric, кое-
то се гордее със 100% електрически 
екологичен двигател и превъзходна 
технология.

 Заместник генералният дирек-
тор по търговските въпроси в Кар-
сан Музафер Арпачиоглу каза: „За 
краткото време от една година, ние 

продадохме 68 автобуса Jest Electric 
на осем различни страни, като съще-
временно подписахме договори за 
продажба на 18 Atak Electric за много 
кратък период от време. За чисто 
бъдеще и устойчив свят, ние ще про-
дължим да предлагаме съвременни 
превозни средства на бъдещето на 
световните пазари“.

По време на пресконференцията 
на Busworld, заместник генералният 
директор по търговските въпроси 
на Карсан, Muzaffer Arpac o lu заяви, 
че Karsan ще продължи усилията си в 
областта на електрическите и 
свързани превозни средства: „Ведна-
га след пускането на Jest Electric през 
ноември 2018 г., ние въведохме Atak 
Electric в Германия, сърцето на авто-
мобилната индустрия,а  на светов-
ната общност през юни 2019 г.”

Jest Electric: Бърз и пъргав
6-МЕТРОВИЯТ JEST ELECTRIC С НИСЪК ПОД Е ОБОРУДВАН С 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОР BMW, ПРОИЗВЕЖДАЩ МОЩНОСТ 125KW 
И ВЪРТЯЩ МОМЕНТ 290 NM С ДОПЪЛНИТЕЛНИ БАТЕРИИ 44 ИЛИ 
88 KWH, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ BMW. 

Предлагайки най-добрите показатели в своя клас с 
обхват до 210 км, Jest Electric също може да се похвали с реге-
неративна спирачна система, която осигурява възстановя-
ване на енергия, като позволява на батериите да се самоза-
реждат със скорост 25%. Може да се зарежда за 8 часа с 
опция за зареждане 7,4kW и с променливотокови зарядни 
устройства, докато само за час с устройства за бързо 
зареждане.

 Откроявайки се с високата си маневреност, голямо 
вътрешно пространство, пъргавина по тесните улици, бла-
годарение на компактните си размери, динамичния дизайн и 
несравнимото изкачване, Karsan Jest Electric е готов да ви 
пренесе в бъдещето на приятно пътешествие. 

Декориран е с 10,1-инчов мултимедиен сензорен екран, 
изцяло цифрово табло за управление и USB портове, както и 
опционална WiFi съвместима инфраструктура.
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Atak Electric 
предлага обхват от 

300 км
Atak Electric се предлага с чисто 

нови и динамични предни и задни 
линии и създава поразителен вид със 
своите LED дневни лампи. Мото-
рът в сърцето на Atak Electric гене-
рира мощност на двигателя 230 
кВт и въртящ момент от 2.400 Нм, 
предоставяйки на потребителите 
високопроизводително шофиране. 
Работейки на обща мощност от 220 
кВтч с пет батерии от 44 кВтч, 
разработени от BMW, 8-метрови-
ят Atak Electric може да се похвали с 
уникален обхват от 300 км, изпре-
варвайки своите конкуренти. 

Батериите могат да се зареж-
дат за 5 часа с AC зареждане и за 3 
часа с бързо зареждащи устройства. 
Регенеративната спирачна система 
също рециклира мощността, което 
позволява на батериите да се преза-
реждат до 25%. 

Моделът се предлага с две опции 
за разположение на седалките, 18 + 4 
или 21 + 4 сгъваеми за капацитет от 
52 пътници.
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Anadolu Isuzu изложи тенденциите 
на обществения транспорт в 
бъдещето на Busworld Турция

Анадолу Исузу изложи четири 
автобуса на Busworld Турция 2020 
г. в Истанбул. Anadolu Isuzu 
представи своите екологични пре-
возни средства Citiport 12 CNG, 
Novociti Life, Novociti Volt (Electric) 
и Novo Lux, хвърляйки светлина 
върху тенденциите в обществе-
ния транспорт в бъдещето.

Водещият в Турция производи-
тел на търговски превозни сред-
ства Anadolu Isuzu изложи четири 
превозни средства на щанда си в 
Busworld Турция 2020. 

Anadolu Isuzu представи своите 
екологични превозни средства 
Citiport 12 CNG (задвижвани от сгъс-
тен природен газ), Novociti Life, Novo 
Lux и изцяло електрическия Novociti 
Volt, разработени според изисква-
нията на съществуващите и целе-
вите пазари на компанията, хвър-
ляйки светлина върху тенденциите 
в обществения транспорт на бъде-
щето.

Tu rul Ar kan, генерален мени-
джър в Anadolu Isuzu, говори на прес-
конференцията и отбеляза, че те 
идентифицират точно нуждите на 
целевите пазари, за да предлагат 
правилните продукти и услуги. 

„Нашите данни за износ продължа-
ват да се увеличават с всяка твърда 
стъпка, която предприемаме, като 
допълнително укрепваме нашата 
марка по целия свят. Нашите резул-
тати на растеж на износа през 
последните години също ни послужи-
ха като средство за по-добро упра-
вление на рисковете, като същевре-
менно гарантираме здрав растеж. В 
момента изнасяме в 42 страни, като 
плановете ще надхвърлят 60 до 2023 
година. 

Поддържаме позицията си като 
шампион по износ на мидибуси от 15 
години. Виждаме голям интерес от 
европейските общини към нашите 
превозни средства, които са разра-
ботени от турски инженери и имат 
местно съотношение на съдържание 
над 70%. Миналата година станахме 

много търсена марка на търгове за 
обществен транспорт в Европа 

 Ar kan добави, че Anadolu Isuzu е 
влязъл в Полша, Италия, Гърция, 
Франция и наскоро в Грузия с Isuzu 
Novociti Life, като информира, че 
компанията реализира най-големия 
експорт на среден клас автобуси с 
доставката на микробуси на стой-
ност 16,9 милиона евро до община 
Тбилиси миналата година. 

Ar kan каза: „Ние сме щастливи 
да бъдем на Busworld, където при-
състват някои от най-добрите про-
изводители на автобуси, с нашите 
удобни превозни средства Citiport 12 
CNG, Novociti Life, Novociti Volt и 
Novo Lux, всички проектирани, пред-
виждайки бъдещите нужди и тен-
денциите в обществения транс-
порт.“
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Новият Isuzu Novociti Life с 
дизайна си на нисък под се роди 
като решение на променящите се 
изисквания на пазара. Като авто-
бусна концепция с по-малки раз-
мери от големите и средни авто-
буси, Novociti Life също е насочен 
към градовете с тесни улици и 
подкрепя интеграцията на хора-
та с увреждания и възрастните 
хора повече в социалния живот 
със своя нисък под. 

Novociti Life, който има вид на 
обикновен автобус в по-малки разме-
ри, създава нов собствен сегмент в 
автобусната линия на Anadolu Isuzu с 
8-метровата си дължина -  между 
9,5-метровия Citibus и 7,5-метровия 
Novociti. Маркираният от FPT двига-
тел NEF4, позициониран отзад, за да 
пасне на дизайна на Novociti Life с 
нисък под, генерира 186 конски сили и 
680 Нм въртящ момент. Технологията 
на двигателя с EGR (рециркулация на 

отработените газове) на FPT отгова-
ря на нормите за емисии от Евро 6D, 
като същевременно дава възможност 
за висока енергийна ефективност и 
нисък разход на гориво като характе-
ристики, които европейските общи-
ни търсят. 

Isuzu Novociti Life, е проектиран да 
осигури комфорта на пътниците, как-
то и лесно и бързо обслужване и е 
носител на три награди за година от 
Турция, Полша и Италия.

Isuzu Isuzu 
Novociti Novociti 
LifeLife, , 
любимецът любимецът 
на Европана Европа
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Isuzu Novociti Volt, проекти-
ран като изцяло електрически 
мидибус за свят, в който прави-
лата за вредни емисии стават 
все по-строги, направи своя 
отпечатък върху Busworld Тур-
ция. 

Novociti Volt, електрическата 
версия на многократно награждава-
ния дизелов Novociti Life, е екологи-
чен мидибус с изцяло електрическа 
задвижваща система с минимален 
шум и нулеви емисии. Благодарение 
на AVAS (акустични системи за сиг-
нализиране на превозни средства), 
Novociti Volt генерира изкуствен 
звук на двигателя за безопасност на 
пешеходците, без да причинява 
шумово замърсяване и дава възмож-
ност на пешеходците да забележат 
автобуса, като по този начин пре-
дотвратяват рискови ситуации.

Novociti Volt се предлага с две 
различни опции за батерия, като 
версията от 140 KWh осигурява 
обхват до 210 км, докато обхватът 
на версията от 268 кВтч достига 

Изцяло електрическият 
Isuzu Novociti Volt на Busworld

400 км. С тези опции Novociti Volt 
осигурява гъвкавост за различни 
изисквания и отговаря на нуждите 
на клиентите. 

С батериите, поставени на 
покрива, автобусът може лесно да 
бъде персонализиран, за да увеличи 

или намали обхвата. Електрически-
ят мотор, разположен в задната 
част се предлага с мощност на дви-
гателя от 255 кВт и въртящ 
момент 2355 Нм. Гарантирано е, че 
животът на батерията не намалява 
под 70% за 5 години или 250 000 км.
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Citiport 12 CNG,  
екологичен автобус

Citiport 12 CNG на нискотари-
фни и екологични технологии, 
разработен да отговори на нара-
стващата тенденция за намаля-
ване на нивата на вредни емисии 
и насърчаване на екологичните 

превозни средства в градовете 
по целия свят, беше приет с 
голям интерес на Busworld 
Turkey 2020.

Citiport 12 CNG предлага по-ни-
ски експлоатационни разходи бла-

годарение на своята система за 
пропан-бутан (сгъстен природен 
газ) и намалява въздействието 
върху околната среда в сравнение с 
обикновените превозни средства 
за обществен транспорт.
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Novo Lux, построен на съща-
та платформа като Novo S, 
осигурява повишен комфорт със 
своя интериорен дизайн и стан-
дартни функции. 

Novo Lux се предлага в редица 
варианти с различни нива, специ-
ална достъпна версия за хора с 
увреждания и опция за оформление 
на 2 + 1 места, предлагаща гъвка-

вост за персонала и туристиче-
ските оператори, които имат за 
цел да осигурят по-удобно изживя-
ване при пътуване за своите път-
ници.

Novo Lux, изборът на персонални 
потребители и туристически оператори 
за своето високо ниво на комфорт
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Професионално обслужване на 
климатични инсталации за товарни 
автомобили и автобуси:
ACS 810 от Bosch

www.bosch.bg

ACS 810 е уред за сервизно обслужване на
климатични инсталации, специално разработен
за нуждите на автобусите и товарните автомобили
и е предназначен за климатици с голям капацитет,
базирани на R 134a.
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Cummins с нова електрическа система 
за батерии на Busworld Турция 2020

Cummins представи своята 
електрическа система от 
ново поколение, включител-

но новата нископрофилна бате-
рия, на Busworld Turkey 2020, по-
казвайки напредъка на компания-
та в технологиите за силови дви-
гатели за европейския автобусен 
пазар.

Новата нископрофилна батерия, 
която е предназначена за европей-
ския пазар, но достъпна за използва-
не на други пазари, измерва височина 
150 мм в шината с дължина 8,9 ме-
тра. Този продукт ще даде възмож-
ност на OEM производителите да 
отговарят на европейските изиск-
вания за нисък под, като същевре-
менно поддържа нисък център на 
тежестта и максимално оползотво-
ряване на незаетото пространство. 
Новата нископрофилна батерия, 
която ще се предлага като част от 
по-широка модулна платформа, из-
ползва най-новата клетъчна техно-
логия за осигуряване на висока енер-
гийна плътност и ефективност на 
опаковката и представлява значи-
телна стъпка напред за достъпен 
дизайн с шина с нулеви емисии.

„Електрическата система за бате-
рии от ново поколение е вълнуващ поглед 
върху бъдещите продуктови планове на 
Cummins за електрифицирани силови 
двигатели“, заяви Джули Фърбер, ви-
цепрезидент на електрифицирана-
та мощност в Cummins. „Тъй като 
електрическите превозни средства наби-
рат скорост в сектора на 
обществения транс-
порт, проектиране-
то на батерии с 
по-бързо зарежда-
не и по-дълъг об-
хват ще бъде пробив 
в технологичната про-
мяна - и това да се из-
вършва във форма, която 
отговаря на регулатор-
ните изисквания и на 
конкурентна цена е жиз-
неноважна стъпка за индус-
трията ."

Нископрофилната ба-
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терия беше показана като част от 
цялостна електрическа система за 
акумулатори (BES), включваща про-
дукти от съществуващото продук-
тово портфолио на Cummins, като 
високоенергийните батерии BP74E, 
монтирани на покрива, и системния 
контролер Cummins. Други компо-
ненти, включително новото инте-
грирано електронно задвижване на 
Cummins - една единична тягова сис-
тема, която комбинира двигател, 

трансмисия и инвертор в една лека 
система - са част от бъдещата 
пътна карта на Cummins.

„В съчетание с широката глобална 
поддръжка, предлагана от мрежата на 
Cummins“, продължи Фърбър, „Тази сис-
тема съчетава надеждността, която 
клиентите очакват от Cummins, с ефек-
тивността на електрическите задвиж-
вания от ново поколение във фактор, 
проектиран за лесно приемане.“
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Как го правим?
 
  Нагряване на нагарите във филтъра 
    до тяхно възпламеняване чрез Оксиводороден газ!

  Екологично 

  Без да се нарушава цялостта на керамиката!

  В рамките на деня!

  Гарантиран положителен ефект!

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

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

преди

след

преди

след

 

 

 

 

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

(без използването на химически препарати)
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Представяме ви

Bur-Can  представи на Busworld Turkey 2020 
през март своите търговски превозни сред-
ства  Производството на Bur-can, които са 

на пазара от 30 години, се основава на откриване 
на недостатъците и изискванията на сектора, 
като се използват ноу-хау, техническа компе-
тентност с осведоменост и упоритост  в  про-
дажбите. 

С образованата и опитна работна ръка производ-
ството в Bur-Can е  ориентирано към обществения 

транспорт, който е безопасен, удобен, дълготраен и 
функционален.

Bur-Can има производствен капацитет от 110 
превозни средства на месец след завършването на до-
пълнителното съоръжение през 2018 г., с обща затво-
рена площ от 10 000 м2 и открита площ 4 000 м2.

Bur-Can използва рационална фабрична система за 
сглобяване, поради което стандартните части се 
произвеждат в точни размери според отделните мо-
дели и се запасяват.  Bur-Can може да осигури всякак-
ви промени по изискване на клиента.

Bur-Can на Bur-Can на 
Busworld Turkey Busworld Turkey 
20202020
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Проблеми на пътническия Проблеми на пътническия 
транспорт в България в транспорт в България в 

условията на коронавирусаусловията на коронавируса
Липсата на пътници, заради забраната за прид-

вижване между градовете, обрича транспортния 
бизнес на фалит. Редица фирми вече са преуста-

новили дейността си, а когато движението на пътници 
е преустановено, целият транспортен сектор страда. 
Министърът на транспорта, информационните техно-
логии и съобщенията  Росен Желязков заяви, че  в мо-
мента 85% при големите пътнически превозвачи не 
функционират.

„Стремежът е да се връ-
щаме към нормалността с все-
ки изминал ден, с ясното съзна-
ние, че пандемията не е отми-
нала. Мисля, че извънредното 
положение  може да бъде отме-
нено на 14 май. Моето мнение 
е, че не трябва да е по-рано, 
заяви Росен Желязков, като 
добави, че до 13 май трябва да 
бъде подготвено законодател-
ство, което да ни подготви за 
излизане от извънредното поло-
жение". 

Така например, разхлабване на мерките предстоят на 4 
май 2020 г. , когато е предвидено да се възобновяват теоре-
тичните изпити на кандидатите за водачи на МПС, а на 
11 май 2020 г. изпитите по практика. За да бъде рестарти-
ран успешно процесът по обучението и изпитите на кан-
дидатите за водачи се създават всички предпоставки за 
гарантиране на безопасността, както на курсистите, 
така и на изпитващите, и обучаващите. Работното време 
при провеждането на изпити за придобиване на правоспо-
собност за управление на МПС в ИА „Автомобилна админи-
страция“ ще бъде удължено на 12 часа. Капацитетът на 
залите за изпит ще бъде намален, за да се спазват мерките 
за физическа дистанция, като след всеки изпит помещени-
ята ще бъдат дезинфекцирани. Същите мерки за дезинфек-
ция ще бъдат предприети и за автомобилите, които про-
веждат шофьорски курсове. Задължително остава и ползва-
нето на маски и ръкавици.

Магдалена Милтенова, председател на Конфедерация-
та на автобусните превозвачи настоява държавата да  
предприеме бързи действия за спасяването на бизнеса. 

Тя уточни, че трябва да се осигури спешно финансиране за 
оборотни средства под формата на кредитиране.

Милтенова допълни, че много малък процент от ав-
тобусния бранш е кандидатствал по мярката "60/40", 
тъй като тези, които не работят, не могат да изплащат 
40%, а работещите не отговарят на условието да са преус-
тановили своята дейност

 Говорим за реални фалити, на практика, защото ако не 
се вземат спешни мерки в идните седмица-две максимум, 
наистина това очаква всички ни

Пред Bulgaria ON AIR Милтенова обясни, че „За сега 
няма фирми, които са обявили фалит. Всеки от колеги-
те изчаква. Предстои да бъде отворена мярката по Опера-
тивна програма "Иновации и конкурентоспособност", където 
ще можем да кандидатстваме за безвъзмездна помощ между 3 
000 и 10 000 лева". 

Междувременно министърът на туризма Николина Ан-
гелкова и Националният оперативен щаб изразиха мнение, 
че се очаква късен летен сезон, като придвижването ще 
се извършва с автомобили.

„Забраната за пътуване с автобуси е до края на извън-
редното положение. Всичко, което се коментира, го няма 
изразено в официален документ. Да, при всички случаи ще 
се стимулира пътуването с автомобили, но ако това 
наистина се случи, държавата ще трябва да подпомогне 
целия бранш", заяви председателят на Конфедерацията 
на автобусните превозвачи Магдалена Милтенова в 
"България сутрин“.

Предстои да видим как ще се развият нещата за по-
търпевшия пътнически бранш.

Какво ново у нас
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      Уважаеми г–н Премиер,
Познаваме се от първите Ви дни на политическото по-

прище. От тогава досега само побеждавате на поредните из-
бори, на които се явявате. Вие сте силен и решителен човек. 
Дори, когато сгрешите, а това се случва на всеки, Вие се попра-
вяте бързо. Господ си знае работата и понеже милее за Бълга-
рия, отреди на Вас честта да сте Премиер на нашата държава 
в този труден момент. Наблюдавам внимателно как действа-
те в тази сложна за България и за целия свят обстановка. Всич-
ки Ви наблюдават и сред тях има недоволни, но доволните са 
повече. Впечатлихте равните Ви по ранг ръководители на други-
те държави, както от ЕС, така и от целия свят с бързите и на-
временни мерки в условията на извънредното положение, въведе-
но със закон от Народното събрание на 13.03.2020 г. Повечето от 
равните Ви по ранг Ви следват, макар и със закъснение. Остава 
най–трудното, а именно извеждането на държавата от това из-
вънредно положение на 13.05.2020 г.

Неприятното в момента за България е разделянето на граж-
даните на ПОЛУЧАВАЩИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (сити) и на НЕПО-
ЛУЧАВАЩИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ (гладни), без да броим пенсионери-
те. Въпреки взетите мерки гладните стават все по–гладни. Час 
по–скоро ЗДРАВИТЕ, но неработещи трябва да заработят, а само 
БОЛНИТЕ да останат да се лекуват. Ето защо ще си позволя да Ви 
разкажа моята визия за излизането от извънредното положение на 
13.05.2020 г. като доктор на доктор (и двамата сме защитавали ди-
сертации в областта на техническите науки).

Ясно е, че продължаваме да действаме според епидемиологична-
та обстановка в страната, а вече са налице и първите стъпки на 
извеждането на страната от извънредното положение:

1. Всичко, което се прави в условията на извънредното поло-
жение, трябва да се записва, с цел бъдещо архивиране и ползване 
при възможни следващи епидемии или пандемии от: НС, Нацио-
налния оперативен щаб, МС, от всяко отделно министерство 
или община надолу до всяка голяма, средна или малка болница, бан-
ка, фирма, организация или учреждение.

2. Натрупаният опит от електронното управление или обу-
чение на всички нива следва да се използва в необходимия об-
хват, както и да се доразвива, и след извънредното положение.

3. Държавата след тази пандемия трябва да стане напълно 
готова (кадрово, организационно, финансово, технически и тех-
нологично) за възможно следващо влизане в друга такава, без да 
бъде възможно обаче разделянето на гражданите на сити и 
гладни, от която епидемия или пандемия да се излезе още по–
бързо.

4. Карантинирането на тези, които трябва или които 
игнорират приетите здравни мерки, продължава на ниво 
град или село или квартал или отделен гражданин.

5. Какво пречи градините, парковете и планините да за-
почнат да се отпушват за разходки или бягане с маски и при 
спазване на физическата дистанция (освен ако не са членове 

на едно домакинство) – без да се разрешава използването на 
тревните, спортните и детските площадки до отмяната 

на извънредното положение?
6. Какво пречи всички тържища и пазари, включително за 

цветя, да се отворят при спазването на хигиенните мерки на 
входа и изхода, използването на маски и еднопосочност на дви-

жението, което вече се прилага?
7. Какво пречи всички магазини, които още не работят – да 

заработят на принципа на тези за хранителни стоки или на 
принципа на пазарите?

8. Какво пречи всички заведения за бързо хранене без маси и 
столове да продават опакована храна за офиса или дома на принци-
па на магазините?

9. Какво пречи да заработят ресторантите, ако се дезинфек-
цират посетителите (на входа и при тоалетните), ако на една 
маса сядат само членовете на едно домакинство, а през входа 
влизат следващите посетители само след освобождаване и де-
зинфекциране на дадената маса и столове и при забраната на 
използването на твърд алкохол до отмяната на извънредното 
положение?

10. Какво пречи да заработят маршрутките, ако се допус-
ка само по един пътник с маска на двете слети седалки и това 
да важи и за автобусите от градския транспорт, както и за 
тези от междуградския транспорт, също така и за влаковете, 
включително от метрото, за корабчетата и т.н. при дезинфек-
циране на входовете и използването на маски от пътниците и 
последващо дезинфекциране на седалките на крайните спирки до 
отмяната на извънредното положение?

11. Какво пречи да заработят хотелите, когато след дезинфек-
циране на входа, през рецепцията и асансьора до съответната 
стая с маски се движат само посетителите от едно домакинство, 
и това заедно с описаните правила за храненето им в ресторанти-
те да важи до отмяна на извънредното положение?

12. Какво пречи да заработят всички предприятия, независи-
мо от големината им и фирмената им принадлежност, както и 
спрените строежи, стига в тях да може да се работи с маски и 
спазване на физическата дистанция до отменяне на извънредно-
то положение?

Няма как да заработят до отменянето на извънредното 
положение дискотеките, стадионите и спортните зали или 
площадки, кината и театрите, концертните зали и всички 
други подобни, предполагащи струпването на огромно количе-
ство хора, като например училищата, университетите и 
всички останали места за обучение, освен при използване на 
маски и осигуряването на физическа дистанция до отмяна на 
извънредното положение.

Само, когато постепенно започне рестарта на гореописа-
ното, тогава и само тогава ще можем и ние таксиметровите 
шофьори да започнем да правим по–големи обороти. За сега сме 
от отбора на гладните. На ситите им е лесно да призовават 
„СТОЙТЕ СИ В КЪЩИ“, защото не са си в къщи, а и възнагражде-
ния получават, за разлика от нас таксиметровите шофьори, 
които колкото и да стоим навън, винаги ни е срам да се приберем 
в къщи.

Ние, от страната на гладните, и изброени по–горе се надява-
ме извънредното положение да приключи на 13.05.2020 г., но ако на-
родните представители започнат да се колебаят, може и да из-
лезем с автомобилите си на своего рода БДЕНИЕ пред или около 
Народното събрание в София и пред или около общините на об-
ластните центрове в страната, докато нашите народни пред-
ставители отменят извънредното положение. Ако вземем такова 
решение, ще бъдем с маски и ще спазваме физическата дистанция. 
В крайна сметка всичко зависи от епидемиологичната обстановка 
в страната, но ние се уповаваме на бог и разчитаме на Вас. 

Поздрави: д.т.н. инж. Кирил Ризов

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
до г–н Премиера на Република България в условията до г–н Премиера на Република България в условията 
на извънредното положение след 13.03.2020 г.на извънредното положение след 13.03.2020 г.
от д.т.н. инж. Кирил Ризов на 16.04.2020 г.от д.т.н. инж. Кирил Ризов на 16.04.2020 г.
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Електробуси EbuscoЕлектробуси Ebusco ще се  ще се 
доставят на Multiobus в Белгиядоставят на Multiobus в Белгия

В средата на 2021 г. ЕBUSCO ще достави още 
десет нови електрически автобуса в Белгия. 
Multiobus е поръчал 10 автобуса Ebusco 2.2 за 

вътрешен и регионален трафик на Фландрия във фла-
мандския регион Брабант. 

Подизпълнителят De Lijn има желание да покаже, че 
сега е абсолютно подходящото време за автобуси с нуле-
ви емисии (автобуси без вредни емисии). Тези десет ав-
тобуса ще бъдат добавени към двата електрически ав-
тобуса Ebusco, които Multiobus управляват в Тиен и 
околните райони вече почти 2 години. Тези автобуси до-
принасят за по-чист и по-тих автобусен транспорт във 
Фландрия.

От пролетта на 2021 г. десет чисто нови електри-
чески автобуса Ebusco ще се движат в района на Хейге-
ланд и източната част на Фламандия-Брабант, и всички 
под знамето на Де Лийн. 

С това Multiobus отново демонстрира, че Белгия е 
абсолютно готова за чист и безшумен автобусен транс-
порт. Multiobus дори генерира мощността за самите 
електрически автобуси, използвайки собствени слънчеви 
панели.

ОСНОВЕН ПРИНОС КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ЦЕЛИ НА БЕЛГИЯ
С тези автобуси Multiobus дава важен принос за пред-

извикателните климатични цели, които Европа си е по-

ставила за Белгия. До 2030 г. емисиите на CO2 трябва да 
намалят с 35% в сравнение с 2005 г. Тези 100% електри-
чески автобуси не отделят никакви CO2, NOx или фини 
частици. Резултатът е 1 кг намаление на CO2 на киломе-
тър, шофиран от всеки автобус. Въз основа на тези дан-
ни и включително двата автобуса, които вече се дви-
жат наоколо, това се очаква да намали CO2 с 1000 тона 
годишно.

ТЕЗИ НОВИ АВТОБУСИ СА ПЪЛНИ С ИНОВАЦИИ
Multiobus е първият оператор в Белгия, който вече не 

прилага огледала на своите автобуси. Огледалата са за-
менени с интелигентни системи за камери, за да се га-
рантира оптимална безопасност за пътниците и други-
те участници в движението. 

Щорите на прозорците са направени още по-видими, 
а инфрачервената функционалност осигурява кристално 
чисти изображения през нощта. 

Водачите са изключително доволни от електриче-
ското шофиране и високото ниво на комфорт в електри-
ческите автобуси: намаленият шум при шофиране, от-
съствието на миризлив дизел и високата устойчивост 
са истински бонус. 

Освен това има пълен  комфорт на пътниците: авто-
бусите  имат USB портове и WiFi навсякъде.
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Solaris Urbino 15 LE electric Solaris Urbino 15 LE electric 
с премиера тази годинас премиера тази година

Тази година ще бъде пред-
ставено изцяло ново поко-
ление на модела Solaris 

Urbino 15 LE, създаден един-
ствено с нулеви емисии. Авто-
бусът ще бъде сертифициран и 
предлаган с характеристики, 
характерни за превозни сред-
ства от клас I - като градски 
автобус, а за превозни сред-
ства от клас II - като авто-
бус за междуградски транс-
порт.

САМИЯТ ДИЗАЙН НА 
ТРИОСНИЯ 15-МЕТРОВ АВ-
ТОБУС НЕ Е НИЩО НОВО ЗА 
КОМПАНИЯТА. 

Solaris съдаде първите си 
триосни превозни средства 
през 1999 г. и до момента е дос-

тавила близо 1300 от тези пре-
возни средства на клиентите. 
Това обаче бяха модели, базирани 
на конвенционални дизелови и 
CNG двигатели.

Решението за изграждане на 
нов автобус беше предизвикано 
не само от пазарните интереси, 
но и от безпрецедентния тех-
нически прогрес по отношение 
на електрическите автобуси и 
по-специално по отношение на 
съхранението на енергия. 

Съхранението на енергия в 
електрическите автобуси SU15 
LE ще бъде покрито от батерии 
Solaris High Energy + от последно 
поколение, които бяха предста-
вени от Solaris миналата година. 

Новото решение за батерия-
та позволява да се предложи об-

хват на задвижване с едно за-
реждане, което ще отговори на 
очакванията на общинските и 
междуградските превозвачи при 
всякакви условия на пътуване.

Първите две превозни сред-
ства от серията ще бъдат обо-
рудвани с 6 батерии с обща мощ-
ност над 470 кВтч. Две ще бъ-
дат монтирани на покрива, до-
като четири ще бъдат поста-
вени в задната част на автобу-
са. Батериите в този модел мо-
гат да се зареждат с помощта 
на приставка или, по желание на 
клиента, също и с помощта на 
пантограф. Предлаганите опции 
ще бъдат пантографи, монти-
рани на покрива на превозното 
средство. Всичко ще бъде съо-
бразено с предпочитанията на 
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клиента и съвместимо със съ-
ществуващата или планирана-
та инфраструктура за зарежда-
не.

Задвижващият елемент на 
триосовата версия Urbino ще 
бъде с течен охлаждащ центра-
лен електрически мотор CeTrax 
с мощност 300 кВт. Задвижва-
щата линия ще бъде преместе-
на към втората (средна) ос на 
превозното средство. За да на-
мали използването на енергия до 
минимум, производителят ще 
внедри SiC технологията в зона-
та на задвижване.

Първите две електрически 
превозни средства Solaris Urbino 
15 LE ще бъдат конструирани 
главно със скандинавските опе-
ратори. Ето защо автобусите 
ще разполагат със специални ре-
шения, отговарящи на стандар-
тите на Bus Nordic и така наре-
чения скандинавски пакет. Това 
включва, наред с други, специал-
ни решения, осигуряващи то-
плинен комфорт в превозното 
средство, осветление или тип 
пътнически седалки, предназна-
чени за транспорт между гра-
довете. 

За да се оптимизира консума-
цията на енергия, електриче-
ският  Urbino 15 LE ще бъде обо-
рудван с хибридно отопление на 
базата на термопомпа. Нещо 
повече, автобусът ще съдържа 

решения, свързани с ADAS 
(Advanced Drivers Assistance 
Systems), т.е. автоматизирани 
системи за помощ за водача, 
включително функциите 
MirrorEye или MobilEye Shield +.

Електрическите автобуси с 
нисък под ще се предлагат с  две 
врати (2-2-0) или три врати (2-2-
1). Капацитетът на местата за 
пътници ще бъде 55 души за 
превозни средства от клас II.
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В  партньорство със стартиращи компании 
MARCOPOLO търси решения  да направи 
обществения транспорт по-безопасен от 

вирусното замърсяване на COVID-19.

За да спре новият коронавирус да напредва, 
Marcopolo Next, подразделението на Marcopolo, се 
фокусира върху иновациите, като стартира от-
крити иновационни предизвикателства в начало-
то на април. Marcopolo Next се зае да търси стар-
тъпи и технологии, специализирани в областта на 
биобезопасността  с цел да направи обществения 
транспорт по-безопасен срещу вирусно замърсява-
не.

Инициативата поставя Marcopolo наред с 
транспортните оператори да търси начини за 
подпомагане защитата на обществото от панде-
мията Covid-19 и други биологични агенти, вредни 
за здравето и безопасността на пътниците и шо-
фьорите.

Изборът на проекти се провежда от мултидис-
циплинарна техническа група от инфекциолози, ин-
женери и специалисти от Маркополо и следва кри-
терии като пригодност за приложение в автобуси.

С акцент върху предлагането на вградени паке-
ти за биобезопасност или налични в сервизен фор-
мат бяха избрани над 20 представени решения и 
сред тях някои вече са в процес на одобрение от 

оператори и пътници.

Вижте сегментите, 
довели до избора на решения по-долу:

Санитария: решения за биобезопасност, сани-
тария и стерилизация, които правят вътрешност-
та на автобуса, както и багажното отделение, 
по-малко вероятно да разпространяват вируси по 
време на пътуване.

Системи за изолиране и скрининг: с цел 
да се насърчат по-безопасни и удобни пътувания, 
тези системи позволяват да се ограничи конта-
ктът между пътниците, а също и с водачите. Ре-
шения, които идентифицират пътниците със 
симптоми, измерване на температурата, се впис-
ват в тази тема.

Нанотехнологии и материали: нови начини 
за улесняване на санирането и стерилизацията на 
вътрешната среда на автобуса.

Информационни / комуникационни сис-
теми: начини за ориентиране на пътници, шофьо-
ри, механици, портиери и др. Относно добрите са-
нитарни практики в превозното средство, багаж-
ните зони и други продукти, предлагани по време 
на пътуването.

Инициативата на MARCOPOLO за 
био безопасност в пътническия транспорт

Изображение: Изображение: 
Хулио СоаресХулио Соарес
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Актуално

Т ъй като броят на случаите с коронавирус продъл-
жава бързо да расте в Югоизточна Европа, пра-
вителствата постепенно обявяват извънредни 

състояния, блокади или частично спиране, за да огра-
ничат разпространението на вируса. 

Коронавирусните мерки доведоха до спиране на поле-
ти, частично затваряне на граници, ограничения за пъту-
ване в страната и спиране на училищата в целия регион. 

Правителствените органи забраниха големи събития 
и наложиха ограничения за пътуване. 

Сърбия и Северна Македония отменят съответните 
си общи избори, насрочени за април. На 22 март земетре-
сение с магнитуд 5,3 удари Хърватия близо до столицата 
Загреб, като повреди сгради, рани десетки хора и уби два-
ма. Пандемията също засенчи две основни развития в ре-
гиона - решението на Европейския съюз да започне прего-
вори за членство със Северна Македония и Албания, както 
и официалното присъединяване на Северна Македония към 
НАТО.

 От икономическа гледна точка коронавирусната пан-
демия доведе до значително забавяне в икономиките на 
Югоизточна Европа, което в голяма степен разчита на 
търговията и инвестициите от ЕС, по-специално Герма-
ния и Италия.

 Безработицата в икономиките от Югоизточна Евро-
па може да нарасне отново и условията на пазара на труда 
могат да се влошат още повече, тъй като значителен дял 
от работната сила живее в чужбина (между 20-25% от на-
селението). Процентът на бедност може да се увеличи, 
ако паричните преводи са спрени, тъй като паричните 
преводи представляват 10% от БВП на Западните Балка-
ни. На вътрешния пазар производственият и туристиче-
ският сектор ще бъдат сред най-засегнатите. Някои пра-
вителства от Югоизточна Европа вече въведоха стиму-
лиращи пакети, мобилизирайки както финансовата по-
мощ, така и паричната политика, за да облекчат иконо-
мическото въздействие и да помогнат на своите гражда-
ни. ЕС отпусна средства в размер на 38 милиона евро за 
незабавна финансова подкрепа за здравния сектор на За-
падните Балкани. В краткосрочен и средносрочен план ЕС 
мобилизира допълнителни 374 милиона евро за подпомага-
не на социалното и икономическо възстановяване на реги-
она. 

Избухването на COVID-19 достигна Югоизточна Евро-
па малко по-късно от Западна и Южна Европа. Икономики-
те от Югоизточна Европа съобщават за първите си слу-
чаи на COVID-19 в началото на март 2020 г. (с изключение 
на Румъния с първия случай, докладван на 27 февруари). Бро-
ят на потвърдените случаи в региона нараства бързо, ка-
то броят на отчетените случаи на COVID-19 в региона 
надхвърля 1000 до края на март ( по данни на Световна 
здравна организация, 2020). В рамките на две седмици бро-
ят на потвърдените случаи нарасна до над 16 000 потвър-
дени случая (7 209 в Западните Балкани и 9 278 в България, 
Хърватия и Румъния). Коефициентът на смъртност в ре-
гиона възлиза на около 2,5% -5% към 14 април (по данни на 
Световна здравна организация, 2020 г. ) Въпреки това, 
предвид липсата на тестове и предизвикателства при 
получаването на точна статистика, данните са ориен-
тировъчни и не са напълно съпоставими в международен 
план.

След избухването на пандемията COVID-19 правител-
ствата на Югоизточна Европа въведоха мерки за ограни-
чаване, което стана около средата на март. Много прави-
телства от Югоизточна Европа обявиха национални из-
вънредни приоритети и приложиха редица мерки за насър-
чаване на самоизолацията. Те също включваха затваряне 
на граници, ограничения за пътуване и процедури за блоки-
ране, както и нов набор от мерки за парична и фискална 
политика. Лицата, за които е установено, че нарушават 
разпоредбите, могат да бъдат изправени пред глоби и / 
или присъди. Всички икономики от Югоизточна Европа са 
затворили своите гранични пунктове за движение на хо-
ра, като същевременно позволяват потока от стоки и 
медицинско оборудване.

 Освен за няколко изключения, въздушният трафик бе-
ше силно ограничен, като само шепа търговски полети все 
още оперират в региона. По същия начин, Албания и Черна 
гора преустановиха своите морски транспортни услуги с 
изключение на превоза на стоки или медицинска екипиров-
ка. Посредством бързото разпространение на COVID-19 и 
недостатъчната дисциплина по отношение на мерките 
за самоизолация, много правителства от Югоизточна Ев-
ропа въведоха комендантски час, допълнително ограничи-
ха движението на уязвимото население, спрени бяха кул-
турни и спортни дейности, както и се затвориха паркове 
и други зони за обществено отдих.

 Заключването беше допълнително разширено, което 

COVID-19 
в региона на 

Югоизточна 

Европа
    Извадка от доклада Извадка от доклада 
на Организацията за на Организацията за 

икономическо сътрудничество икономическо сътрудничество 
и развитие (ОИСР)и развитие (ОИСР)
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доведе до закриването на детски градини, училища, уни-
верситети и други образователни центрове. Образова-
телните системи в региона на Югоизточна Европа започ-
наха дистанционно да провеждат учебни часове. Затваря-
нето засегна и кафенета, ресторанти и магазини, както 
и мащабни културни събития. Само хранителни магазини, 
аптеки, пощенски станции и банки остават отворени, 
макар и с намалено работно време. 

Тези мерки предизвикаха бързо разрастване на услуги-
те за електронна търговия в региона на Югоизточна Ев-
ропа, тъй като фирмите търсят нови начини за осъщест-
вяване на бизнес по време на криза.

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ
 ИКОНОМИКИТЕ НА ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 

ОБЩО ИКОНОМИЧЕСКО ЗАБАВЯНЕ 
Пандемичните мерки за COVID-19 и свързаните с тях 

ограничения имат сериозно влияние върху световната 
икономика и със сигурност ще засегнат икономиките в 
Югоизточна Европа, което ще доведе до много по-нисък 
икономически растеж или дори до рецесия. 

Икономиките на региона ще бъдат особено засегнати 
по няколко канала. 

Първо, мерките за ограничаване ще се отразят недву-
смислено върху вътрешното търсене и предлагане, като 
значително ще намалят икономическата активност. 
Подкрепящите макроикономически политики могат час-
тично да подпомогнат възстановяването на търсенето, 
но не могат напълно да компенсират икономическите по-
следици от принудителното спиране. 

Второ, кризата COVID-19 вече ограничи глобалното 
търсене на международни пътувания и със сигурност ще 
доведе до срив в туризма преди летния сезон. Албания и 
Черна гора ще бъдат засегнати особено тежко, тъй като 
приходите от туризъм надвишават 20% от БВП и в две-
те икономики. Поради силните връзки между туризма и 
селското стопанство, негативното въздействие ще се 
почувства силно и в селските райони, където по-голямата 
част от бедните са заети в селското стопанство. 

Трето, износът в региона ще намалее поради потисна-
тото търсене, както и прекъсванията в стойностни ве-
риги. Въпреки че всички икономики ще бъдат засегнати, 
Румъния и Сърбия вероятно ще понесат най-големи разхо-
ди, тъй като техните производствени сектори са по-сил-
но интегрирани в световните вериги на доставки и до-
принасят най-много за техните икономики по отношение 
на добавена стойност и заетост.

Четвърто, може да се очаква забавяне на публичните и 
частните инвестиции, което допълнително ще попречи 
на икономическия растеж. Приносът на преките чуждес-
транни инвестиции (ПЧИ) в икономиките на Западните 
Балкани беше сравнително значителен през последните 
години , като осигури подкрепа за икономическия растеж, 
създаването на работни места и напредък в технологич-
ния прогрес.

Пето, Западните Балкани разчитат в голяма степен 
на постоянния приток на парични преводи, финансиране 
на вътрешното търсене и инвестиции. Например в Косо-
во паричните преводи представляват 15% от общия БВП. 
В допълнение към големия обем, паричните преводи са дос-
та концентрирани по отношение на страните източни-
ци - Германия, Италия, Австрия - което допълнително из-
остря уязвимостта на икономиките от Западните Бал-
кани към влиянието на кризата в тези икономики. Парич-
ните преводи вероятно ще намалеят поради ограничени-
ята за пътуване и увеличената безработица, свързана с 
очакваното икономическо свиване в ЕС.

Икономическото забавяне ще дойде и в лошо време за 
Албания и Хърватия, тъй като и двете икономики бяха 
наскоро засегнати от земетресения, които се отразиха 
върху физическата инфраструктура и икономическата 
активност. Това ще добави допълнителна тежест за тех-
ните бюджети, които вече се разтягат от усилията за 
противодействие на вредните икономически ефекти от 
епидемията от коронавирус.

ФИНАНСОВИ ПАЗАРИ
Първоначалните тенденции в обмена на местна валу-

та демонстрират нестабилност на валутните курсове, 
сигнализирайки за отливите на капитали и затруднявай-
ки международните търговски и инвестиционни реше-
ния. Всички валути в Западните Балкани са се обезценили 
от началото на кризата COVID-19; като албанският LEK 
е най-силно засегнат . Поевтиняването на местните ва-
лути пряко влияе върху способността на предприятията 
да извършват плащания, деноминирани в чуждестранна 
валута, което е особено проблематично за Западните 
Балкани, тъй като кредитите, деноминирани в чуждес-
транна валута, представляват 58% от всички заеми (с из-
ключение на Косово и Черна гора). Сърбия, където над 70% 
от заемите са деноминирани или индексирани в чуждес-
транна валута, е особено податлива на обезценка на ва-
лутния курс . Досега централните банки на Северна Маке-
дония и Сърбия извършват интервенции на валутния па-
зар, за да изгладят прекомерната краткосрочна неста-
билност. Въпреки че Косово и Черна гора едностранно при-
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еха еврото през 2002 г., те също могат да бъдат засегнати 
от поевтиняването на еврото спрямо щатския долар. 
При такъв сценарий разходите за обслужване на дълга за 
Черна гора могат да се увеличат, тъй като тя започва да 
изплаща заеми, деноминирани в щатски долари от Китай 
за финансиране на изграждането на магистрала Бар-Боля-
ре. Хърватската куна и българският лев, привързани към 
еврото с фиксиран курс, и румънският RON леко се обез-
цениха от януари, но по-малко от другите.

МЕРКИ НА COVID-19 ЗА СМЕКЧАВАНЕ НА 
РИСКОВЕТЕ ОТ БЕЗРАБОТИЦА 

Икономиките на Западните Балкани отговориха на 
кризата COVID-19, като предприеха различни мерки, пред-
назначени за защита на работниците и предотвратяване 
на загубата на работни места, съсредоточени върху след-
ните елементи: 

• Намаляване на излагането на работниците на ви-
русът COVID-19 на работното място: Всички икономи-
ки на Западните Балкани са предприели мерки за огранича-
ване на физическото взаимодействие и работното мяс-
то. Съществуващите регламенти вече са облекчени и са 
въведени нови опции за работа на работното място: 

• Допринасяне на финансова подкрепа за заплатите на 
служителите за компенсиране на загубата на доходи на 
служителите, причинена от спирането на икономическа-
та дейност. Въпреки това в икономиките на Западните 
Балкани размерът на подкрепата за служителите, които 
не могат да работят поради кризата, се различава. В Се-
верна Македония правителството пое ангажимент за ме-
сечна надбавка, съответстваща на половината от сред-
ната месечна нетна заплата на служителите (през по-
следните 24 месеца). Други правителства на Западните 
Балкани ограничиха размера на финансовата подкрепа 

• Разширен и опростен достъп до подкрепа за безрабо-
тица: Гражданите, които станаха безработни поради 
кризата COVID-19, сега имат бърз и лесен достъп до обез-
щетенията за безработица. Например в Албания безра-
ботните могат по изключение да кандидатстват онлайн 
и да получават обезщетения за безработица. Босна и Хер-
цеговина гарантира, че всички безработни, включително 
тези, които обикновено не са регистрирани, ще получат 
обезщетения за безработица 

• Разширяване на достъпа до системите за социална 
защита: Семействата със социална помощ ще получат до 
удвояване на нормалната сума по време на кризата. 

Почти всички правителства на Западните Балкани са 
предоставили допълнителна финансова помощ на пенси-
онерите чрез еднократно плащане.

ПРИОРИТЕТИ НА ПОЛИТИКАТА 
В контекста на пандемията е от първостепенно зна-

чение е компаниите да гарантират безопасността на ра-
ботниците си, като намаляват излагането им на 
COVID-19 на работното място и им помагат да се спра-
вят с нуждите от грижи. Изисква се финансова подкрепа 
за фирми и работници, засегнати от кризата, като се га-
рантира, че не оставят зад себе си уязвими  работници. 
Правителствата на Западните Балкани трябва да обмис-
лят начини да гарантират, че гражданите имат достъп 
до обществени услуги чрез цифрови платформи, за да све-
дат до минимум нуждата от личен контакт. Тъй като 
търсенето на определени публични услуги се увеличава по-
ради кризата, е от съществено значение да се гарантира, 
че цифровите платформи имат капацитет да обработ-

ват по-голям трафик. По-специално, икономиките от За-
падните Балкани трябва да вземат предвид следните 
препоръки, които се основават на политиката на ОИСР 
COVID-19 относно възможностите за незабавна заетост 
и социално-политически отговор: 

• По-нататъшно улесняване на прехода към работата 
от разстояние. За да се запазят работниците, е важно да 
се насърчават работодателските организации да инфор-
мират своите членове за предимствата на работата и 
да предлагат помощ. За подпомагане на карантинирани 
работници, които не могат да работят от вкъщи, тряб-
ва да се адаптират разпоредбите, за да се гарантира, че 
карантинираните работници имат достъп до платен 
отпуск по болест и че нестандартните работници в ка-
рантината получават подкрепа. Гарантиране на възста-
новяването на разходите на работодателите, ако пре-
доставят платен отпуск по болест на карантинираните 
работници. 

• Помощ за жени, работници и семейства. Затваряне-
то на училищата и детските заведения ще увеличи труд-
ностите, с които много жени се сблъскват при балансира-
нето на работата и семейството. Предлагането на об-
ществени грижи за деца на работещите родители в ос-
новни услуги, като здравеопазване, комунални услуги и 
спешни услуги, е от съществено значение. Предоставяне-
то на пряка финансова подкрепа на работници, които 
трябва да  ползват отпуск и даване на финансови субси-
дии на работодателите, които предоставят на работ-
ниците платен отпуск, може да помогне за облекчаване на 
тежестта.

 • Осигуряване на работни места на работниците и 
икономическата жизнеспособност на фирмите. Прилагане 
на мерки за осигуряване на работни места и доходи и пре-
доставяне на гъвкавост на фирмите за бързо набиране на 
смяна на персонала, когато е необходимо. Опростени про-
цедури и осигурен лесен достъп до онлайн информация за 
работодателите, насърчавайки усвояването на онлайн 
обучение за инвестиране в уменията на служителите по 
време на спада.

• Осигуряване подкрепа на доходите за загубилите ра-
бота или доходи от самостоятелна заетост. 

• Осигуряване по-лесен достъп до обезщетения, насо-
чени към семействата с ниски доходи и еднократни пла-
щания на засегнатите работници.

• Спиране и отлагане на ипотечни и комунални плаща-
ния. 

• Подпомагане на нуждите на жените и младите хора: 
Жените и младежите вероятно ще страдат най-много 
от спирането на бизнеса в редица сектори, където обик-
новено намират работа - като ресторанти, хотели, път-
нически превози, лични услуги и услуги за свободното вре-
ме. Освен това жените в Югоизточна Европа също са 
по-уязвими от загуба на работа и доходи в резултат на 
кризата COVID-19, тъй като е по-вероятно да имат не-
пълно работно време и несигурна работа, отколкото мъ-
жете поради допълнителното бреме за грижите, които 
поемат. Тази ситуация налага конкретни мерки за подкре-
па, съобразена с нуждите на жените и младежите. 

• Предоставяне на финансова подкрепа на фирми, за-
сегнати от спад в търсенето. По-специално, малките 
предприятия и самостоятелно заетите лица, включи-
телно магазини, ресторанти и културния сектор, могат 
да се възползват от отлагане на плащания на данъци и со-
циални вноски и създаване на финансови средства за вре-
менно подпомагане на ликвидността на компаниите.
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П ътниците и европейският 
транспортен сектор са 
тежко засегнати от епи-

демичния взрив от Covid-. Мер-
ките за ограничаване на разпрос-
транението на вируса, предпри-
емани от органите, например 
ограничения за пътуване, блока-
ди и карантинни зони, предпола-
гат, че транспортът може да е 
един от най-тежко засегнатите 
от настоящата пандемия сек-
тори. 

Ситуацията е изключително на-
прегната за много пътници, чиито 
планирани връзки са отменени и/
или които не желаят да пътуват 
или вече не им е разрешено да пъ-
туват. 

Европейският съюз (ЕС) е един-
ственият регион в света, в който 

гражданите са защитени с пълен 
набор от права на пътниците — 
независимо дали пътуват със само-
лет, влак, автобус или кораб. 

С оглед на безпрецедентната си-
туация, с която се сблъсква Европа 
поради епидемичния взрив от 
Covid-19, Европейската комисия 
счита, че ще бъде полезно да разяс-
ни в този контекст правата на 
пътниците, както и съответни-
те задължения на превозвачите.

ПРАВО НА ИЗБОР МЕЖДУ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИ И 

ПРЕМАРШРУТИРАНЕ 
Това право е специално предвиде-

но в четирите регламента в слу-
чай на отмяна или при някои закъс-
нения. Що се отнася до премаршру-
тирането, обстоятелствата на 
епидемичен взрив от COVID-19 

може да имат отражение върху 
правото на избор на премаршру-
тиране при „първа възможност“ . 

За превозвачите може да бъде не-
възможно да премаршрутират 
пътника до местоназначението 
му в рамките на кратък период от 
време. Освен това в продължение 
на известно време може да не е 
ясно кога премаршрутирането ще 
стане възможно. Такава ситуация 
може да възникне, когато държава 
членка спре полети, влакове, авто-
буси или кораби, пристигащи от 
определени държави. Поради това 
в зависимост от случая „първата 
възможност“ за премаршрутиране 
може да бъде значително забавена 
и/или по отношение на нея да съ-
ществува значителна несигур-
ност. Поради това възстановява-
нето на стойността на билета 

Права на пътниците, Права на пътниците, 
използващи автобусен транспорт използващи автобусен транспорт 

в условията на Covid-19в условията на Covid-19

ИЗВЕСТИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
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или премаршрутирането на по-къ-
сен етап, „удобен за пътника“, 
може да бъде за предпочитане за 
пътника.

СИТУАЦИИ, ПРИ КОИТО ПЪТНИЦИТЕ 
НЕ МОГАТ ДА ПЪТУВАТ ИЛИ ЖЕЛАЯТ

 ДА ОТМЕНЯТ ПЪТУВАНЕ 
Регламентите на ЕС относно 

правата на пътниците не обхва-
щат ситуациите, при които път-
ниците не могат да пътуват или 
желаят да отменят по собствена 
инициатива пътуване. Дали разхо-
дите на пътника ще му бъдат въз-
становени в такива случаи зависи 
от вида на билета (подлежащ на 
възстановяване, с възможност за 
промяна на резервацията), който е 
посочен в условията на превозвача. 

Има данни, че различни превоз-
вачи предлагат ваучери на пътни-
ците, които вече не желаят да пъ-
туват (или не им е позволено) 
вследствие на епидемичния взрив 
от Covid-19. Пътниците могат да 
използват тези ваучери за друго 
пътуване със същия превозвач в 
рамките на срок, определен от 
превозвача. Тази ситуация трябва 
да се разграничава от ситуация-
та, в която превозвачът отменя 
пътуването и предлага единстве-
но ваучер вместо избор между въз-
становяване на разходите и пре-
маршрутиране. Ако превозвачът 
предложи ваучер, това предложе-
ние не може да се отразява на пра-
вото на пътника да избере вместо 
него възстановяване на разходите.

СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ПРАВИЛА 
В КОНТЕКСТА НА ЕПИДЕМИЧНИЯ 

ВЗРИВ ОТ COVID-19 
В някои случаи в контекста на 

епидемичния взрив от Covid-19 са 
били приети специфични нацио-
нални правила, които задължават 
превозвачите да възстановяват 
разходите на пътниците или да 
издават ваучери на пътниците, в 
случай че пътникът не е могъл да 
вземе полет, който е бил изпълнен.

 Подобни национални мерки не са 
в обхвата на регламентите на ЕС 
относно правата на пътниците. 
Те не са обхванати в настоящите 
насоки, които се отнасят един-
ствено до тълкуването на при-
етите от ЕС правила относно 
правата на пътницитe.

ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ, 
ИЗПОЛЗВАЩИ АВТОБУСЕН 
ТРАНСПОРТ (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 

№ 181/2011)
Право на информация Съгласно 

член 24 от регламента превозва-
чите и управителите на автога-
ри, в рамките на съответните им 
области на компетентност, 
трябва да предоставят на пътни-
ците подходяща информация по 
време на цялото пътуване.

 В член 20 от регламента се съ-
държат подробни разпоредби от-
носно информацията, която тряб-
ва да се предостави в случай на 
отмяна или закъснение при зами-
наване.

ПРАВО НА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА 
ПЪТУВАНЕТО/ПРЕНАСОЧВАНЕ ИЛИ 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗХОДИТЕ 

В член 19 от Регламент (ЕС) № 
181/2011 се предвижда пренасочва-
не или възстановяване на разходи-
те в някои случаи при редовни ав-
тобусни услуги с пробег по разпи-
сание 250 km или повече. Така на-
пример, когато превозвачът осно-
вателно очаква отмяна или закъс-
нение с повече от 120 минути при 
заминаването от автогара при ус-
луга за редовен превоз, пътниците 
имат право да избират между про-
дължаване на пътуването или пре-
насочване до крайното местона-
значение при първа възможност 
без допълнителни разходи при 
сравними условия или възстановя-
ване на пълната цена на билета. 
Това може да се комбинира, когато 
това е приложимо, с безплатен 
превоз за връщане до началната 
точка на отпътуване при първа 
възможност, както е отбелязано в 
договора за превоз. Пътникът има 
право на същия избор и когато за-
минаването е отменено или заба-
вено при дадена автобусна спирка. 

Що се отнася до продължаване-
то на пътуването/пренасочване-
то, в условията на епидемичен 
взрив от COVID-19 „при първа въз-
можност“ може да означава значи-
телно закъснение, като предвид 
настоящата висока степен на не-
сигурност при автобусното дви-
жение това може да се отнася и до 
наличието на конкретна информа-
ция относно такава „възмож-
ност“. 

Първо, пътниците следва да бъ-

дат информирани за закъснения и/
или неопределеност, когато им се 
предлага да избират между про-
дължаване на пътуването/прена-
сочване и възстановяване на сред-
ства.

 Второ, в случай че пътникът все 
пак избере пренасочване при първа 
възможност, следва да се счита, че 
превозвачът е изпълнил задълже-
нието си към него за предоставяне 
на информация, ако е съобщил по 
своя собствена инициатива и въз-
можно най-бързо и своевременно 
услугата, която е на разположение 
за продължаване на пътуването/
пренасочване.

ПРАВО НА ПОМОЩ 
Правата на помощ са определени 

в член 21 от Регламент (ЕС) № 
181/2011 и накратко могат да се 
обобщят така: Когато заминава-
нето на даден превоз на дълго раз-
стояние, който по разписание про-
дължава повече от 3 часа, бъде от-
менено или закъснее с повече от 90 
минути, пътниците имат право 
на закуски, храна или напитки в за-
висимост от времето за чакане, 
при условие че са на разположение в 
автобуса или на автогарата или 
могат да бъдат доставени в гра-
ниците на разумното. Трябва да се 
осигури настаняване, ако пътни-
ците трябва да пренощуват — за 
не повече от 2 нощувки, при мак-
симална цена от 80 EUR за нощув-
ка — както и транспорт до мяс-
тото им на настаняване и за връ-
щането им на автогарата. 

Никой от елементите на регла-
мента не позволява извод, че пре-
возвачът може да бъде освободен 
от всички свои задължения, вклю-
чително тези за помощ. Целта на 
регламента е да се гарантира, че 
се предоставят подходящи грижи, 
по-специално на пътниците, кои-
то чакат да бъдат пренасочени 
съгласно член 

ПРАВО НА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ
 В случая на автобусните прево-

зи пътникът има право на обезще-
тение при условията, определени в 
член 19, параграф 2 от Регламент 
(ЕО) № 181/2011. То възлиза на 50 % 
от цената на билета, в случай че 
превозът бъде отменен, но обез-
щетението се прилага само ако 
превозвачът не е предоставил на 
пътника избор между възстановя-
ване на разходите и пренасочване.
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Е вропейският съюз определи своята пътна 
карта за премахване на настоящите огра-
ничения на COVID-19 в цяла Европа и по-

степенно възобновяване на определени сектори.

IRU приветства призива на пътната карта за 
координиран подход за премахване на съществува-
щите мерки за ограничаване и признаването на 
значението на трансграничните транспортни 
системи за осигуряване на свободното движение 
на хора, стоки и услуги. Тази позиция е жизненоваж-
на, тъй като досега липсата на координация на 
държавите-членки представляваше основна труд-
ност при установяването и управлението на огра-
ниченията и граничния контрол.

Признанието на пътната карта е факта, че „в 
преходната фаза трябва да се засилят усилията за 
поддържане на безпрепятствен поток от стоки и 
за обезопасяване на веригите за доставка“.

„Пътната карта е в начален стадий, но все пак 
това е обща стъпка и трябва да потъсим по-праг-
матични насоки за възстановяване на транспорт-

ните услуги, свързаността и движението на хора и 
стоки. Правителствата досега не успяха да коор-
динират своите стратегии и действия и трябва 
да избягваме това да се случи отново по време на 
фазата на възстановяване “, заяви Ралука Мариан, 
генерален делегат на IRU.

По-конкретно IRU очертава приоритетните 
въпроси, както следва:

IRU подкрепя 
пътната карта на ЕС 
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ЗЕЛЕНИ КОРИДОРИ
Зелените коридори все още не са реалност 

навсякъде, дори с камиони, представляващи 
преобладаващия тип трансграничен трафик. 
Дългите часове на чакане продължават да 
представляват най-голямото предизвикател-
ство за логистиката. 

Следователно непрекъснатостта на логис-
тичните вериги ще бъде сериозно увредена, 
ако зелените коридори за търговските пре-
возни средства не станат реалност и не дове-
дат до политика, която предотвратява сис-
тематичното спиране на камионите на гра-
ниците в рамките на ЕС.

Някои държави-членки образуват конвои от 
камиони на границата, за да могат превозни-
те средства да преминат през тяхната те-
ритория придружени от полицията. Това про-
тиворечи на концепцията за зелените коридо-
ри и нещо повече - не е безопасно.

КОЛЕКТИВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ
 Колективният транспорт е постоянен фо-

кус на ЕС и на национално ниво като най-ефи-
касното средство за декарбонизация и обезза-
разяване. Вместо да изоставя дълготрайния 
насърчен вид транспорт, IRU призовава ЕС да 
се съсредоточи върху въвеждането на неза-
бавни защитни мерки, така че колективният 
пътнически транспорт да може да се възобно-
ви. Много европейски граждани зависят от ко-
лективните транспортни средства и нямат 
достъп до автомобил.
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Становище на Международния съюз 
за автомобилен транспорт (ИРУ) по 
спешните мерки във връзка с COVID-19

Необходими са спешни мерки 
във връзка с влиянието на 
разпространението на коро-

навируса върху автомобилните 
превози на товари и пътници в и 
между страните членки на ЕС.

Най-съществените от тях са: на-
маляване престоите на границите, 
стандартни изисквания към шо-
фьорите и бърза финансова подкрепа 
за превозвачите на пътници и това-
ри, които са на ръба на колапса.

НАМАЛЯВАНЕ ПРЕСТОИТЕ 
НА ГРАНИЦИТЕ

Проблеми при преминаване на гра-
ниците в ЕС причиниха ненужни за-
къснения и нарушения на веригите 
за доставки. Указанията на Европей-
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ската комисия за зелените коридори, 
издадени вчера, определят максимал-
но време за престой на превозните 
средства на границата от 15 мину-
ти за всички видове товари.

ИРУ приветства издаването на 
Указания от Европейската комисия 
за зелените коридори и пояснението, 
че всички товари трябва да бъдат 
допускани до зелените коридори, тъй 
като всички товари, превозвани с ав-
томобилен транспорт, са важни. Из-
разява се съжаление обаче, че се пред-
виждат дълги престои на границата, 
защо от опит се знае, че последица 
от обработването на всеки автомо-
бил за 15 минути ще бъдат продъл-
жаване на огромните закъснения и 
ситуацията ще остане непроменена. 
На границите не трябва да има ка-
квито и да е систематични провер-
ки.

КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ПО 
ОТНОШЕНИЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ 

ШОФЬОРИТЕ
Международно признати докумен-

ти са най-доброто решение за запаз-
ване на така необходимите транс-
портни потоци. Изискването на до-
пълнителни формуляри и/или здрав-
ни сертификати от шофьорите 
само затрудняват веригите за дос-
тавки. ИРУ се присъединява към пре-
поръките на Комисията към страни-
те членки да не изискват други доку-
менти от водачите на товарни ав-
томобили, освен техните свидетел-
ства за управление и настоява те да 
осигурят достъп на шофьорите до 
защитна екипировка и тестове, за 

предпочитане в близост до гранич-
ните пунктове. 

Окуражаващо е, че правителства-
та на страните членки се обединя-
ват в усилията за справянето с пан-
демията. Необходимо е обаче да се 
вземат още конкретни и координи-
рани мерки, като например хармони-
зиране на правата за транзитиране 
на ЕС от превозни средства от тре-
ти страни, които обслужват евро-
пейските страни.

ИРУ настоява също за гъвкавост 
от страна на компетентните орга-
ни по отношение изискванията към 
професионалните шофьори, които 
не могат да управляват автомоби-
лите, ако техните свидетелства за 
управление, за професионална квали-
фикация, за превоз на опасни товари, 
дигитални карти, технически пре-
гледи на автомобилите са с изтекъл 
срок. В същото време съответните 
центрове за обучение и/или серти-
фициращи органи са затворени и шо-
фьорите не могат да се снабдят с 
необходимите им документи. На-
стоява също Европейската комисия 
да даде конкретни указания и препо-
ръки за удължаване срока на профе-
сионалните документи, прегледи и 
изпити по време на пандемията. 

ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА 
ЗА ПРЕВОЗВАЧИТЕ НА ПЪТНИЦИ 

И ТОВАРИ 
Международният автобусен 

транспорт и вътрешните превози 
на пътници бяха засегнати най-теж-
ко през последните седмици със 100% 
спиране на туристическите превози 

и 90% намаление на междуселищните 
превози поради разпространението 
на COVID-19. Докато пътуванията 
на пътниците се очаква да на-
растват бавно след вдигането на 
ограничителните мерки, секторът 
автомобилен превоз на пътници, със-
тоящ се от 360 000 предприятия и 
директно наети 2 млн. души, е близо 
до колапс.

Забавянето на икономиката се от-
разява негативно и на много компа-
нии за превоз на товари. Например 
производителите на автомобили 
спряха работа и доставката на ав-
точасти също спадна драматично. 
Драстично намаляха и обемите на 
контейнерния транспорт вслед-
ствие намаляването на междукон-
тиненталните пратки. Това поста-
вя превозвачите пред сериозен риск. 

Много автомобилни превози на 
товари се извършват при ниски мар-
жове на печалба и при липса на фи-
нансови резерви. Спирането или ма-
совото намаляване на превозите по-
ставя тези превозвачи на ръба на 
колапса.

Без бърза финансова подкрепа мно-
го малко транспортни предприятия 
ще продължат да работят след от-
падането на ограничителните мер-
ки, а когато мерките бъдат вдигна-
ти икономиките в Европа и извън 
нея ще имат нужда от автомобилни 
превозвачи, които да поемат веднага 
нарастващите превози и да подкре-
пят възстановяването на икономи-
ката.

Следвайки приемането на Времен-
на рамка за мерките на държавна по-
мощ на Европейската комисия, стра-
ните членки на ЕС ще бъдат в със-
тояние да предоставят финансова 
подкрепа на техните компании. Ав-
томобилните превозвачи на пътни-
ци и товари, които са от жизнено-
важно значение за търговията и еже-
дневния живот на хората, са особено 
тежко засегнати от рестриктивни-
те мерки, налагани за спиране раз-
пространението на коронавируса, и 
съответно трябва да бъдат подкре-
пени приоритетно. 

„С всеки изминал ден необходи-
мостта от бързи и решителни 
действия става все по-неотложна”, 
каза генералният секретар на ИРУ 
Умберто Де Прето. “Европейските 
предизвикателства изискват съгла-
сувани европейски мерки и координа-
ция извън Европа с ООН и други гло-
бални организации в тези безпреце-
дентни и предизвикателни времена.”
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Страна Начало Край
Водачи, за 
които се 
отнасят

Разпоредби, които са облекчени

България 18/04/2020 31/05/2020 Всички 
превози на 
товари

чл.6 (1): замяна на максималното 
дневно време за управление от 9 часа с 
11 часа; 
чл. 7: задължително прекъсване от 
45 минути може да се прави след 5 часа 
и 30 минути управление; 
чл.8 (6): възможност за ползване на две 
последователни намалени седмични 
почивки от поне 24 часа, при условие че:
- водачът ползва поне 4 седмични 
почивки през тези 4 последователни 
седмици, като поне 2 от тях трябва да са 
нормални седмични почивки от поне
45 часа, 
- компенсацията за тези две намалени 
седмични почивки трябва да се ползва 
преди следващия период на почивка; 
чл.8 (8): възможност нормалните 
седмични почивки (от 45 и повече часа) 
да се ползват в превозното средство, 
ако то има подходящи условия за спане 
за всеки водач и е спряло

Облекчения на правилата по регламент 
№ 561/2001 за времето за управление и почивки
на водачите, обявени от Европейската комисия
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Truck expo е с нови Truck expo е с нови 
дати за изложениетодати за изложението

Truck expo е с нови дати за изложението поради усложнената  обстановка с  

разпространението  на корона вирус (COVID-19) и наложената забрана за про-

веждане на масови мероприятия на територията на страната.

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани пред-

ставители в България (ААП), отлагат провеждането на ТРЪК ЕКСПО 2020 на 

обявените дати 

11 – 13 юни 2020 г.   ААП изпълнява превантивните мерки на Минис-

терски съвет и на Националния щаб за борба с корона вируса.

Новите дати за провеждане на  изложението Truck expo са от 10 до 12 юни 
2021 г. в Международен панаир - Пловдив.
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EXPO
2020

Organised by Show Partner

THE DEFINITIVE EXHIBITION 
FOR BUS & COACH 

PROFESSIONALS

  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

  EXPLORE OVER 130 OF THE LATEST VEHICLES

YOU DON’T WANT TO MISS IT!
REGISTER TODAY

#EuroBusExpo  @EuroBusExpo

eurobusxpo.com
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IBE гледа напред към 
изложението в Римини

О рганизирането на изложения беше силно за-
сегнато от тази ужасна пандемия и като 
повечето от вас, ние бяхме завзети от усе-

щане за безпокойство и несигурност, което никога 
не сме чувствали досега.

 Но нашият е активен сектор, който може бързо да 
реагира на трудностите. И затова никога не сме спи-
рали да се питаме как можем да бъдем полезни и да под-
крепяме индустрията, която представляваме.

Появяват се нови сценарии и ние сме решени да по-
емем огромното предизвикателство да възобновим 
дейността си по-обединени и по-уверени от всякога.

Нашият отдел „Зелени и технологии“ поддържа дис-
кусии с многобройните си институционални и акаде-
мични партньори, както и с цялата индустриална 
общност, за да идентифицира бизнес предложения и 
иновативни решения, които ще повлияят на решения-
та, които трябва да бъдат взети в близко бъдеще. 

През последните седмици усетихме вашата топли-
на и съчувствие.

International Bus Expo, винаги поставя на първо мяс-
то безопасността на хората, които пътуват всеки 
ден за бизнес, работа, свободно време и туризъм, а ино-
вациите винаги са били компасът, който ни ръководи 

при създаването на модели за устойчив растеж и разви-
тие. 

IBE възнамерява да запази фокуса си върху нови ре-
шения за интегрирана, устойчива и безопасна мобил-
ност на хората.

Подкрепени от този опит и чувствителност, ние 
възнамеряваме да излезем от тази спешна ситуация с 
ангажимент за подобряване на хигиената и безопас-
ността в съоръжения, които вече поставят много ви-
соки стандарти.

Нашите екипи също използват това време за об-
мисляне на нови решения, които намаляват рисковете 
на места, където много хора се събират едновременно. 
Възстановяването на увереността в изложбения опит 
се превърна в нашата нова цел.

Надяваме се, че Ecomondo и Key Energy ще се прове-
дат от 22 до 24 октомври с възможни промени, които 
да гарантират по-голяма безопасност, като същевре-
менно ще осигурят същото ниво на възможности за 
обсъждане и изграждане на взаимоотношения.

Ще се видим в Римини!
то безопасността на хората, които пътуват всеки
ден за бизнес, работа, свободно време и туризъм, а ино-
вациите винаги са били компасът, който ни ръководи 
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CONCEPT
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OFFICIAL
SPONSOR OF

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

vw-lekotovarni.bg

Das RentAuto.
Нов Volkswagen. Под наем.

Лекотоварни
автомобили
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