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Актуално

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

За да бъдете  конкурентноспособни и да отго-

варяте на най-новите изисквания за провеждането 

на конференции и семинари, имаме удоволствието 

да Ви предложим:

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

 Професионална кабина за двама преводачи

 Конферентна уредба с 4 канала 

 Оборудването е съвместимо със системата Bosch.

Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени 
мита.

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

---> СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА 16 450 евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0878 575200

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

В в в ж в ж

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

С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 

В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 

СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.

НАШАТА ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО БЛИЗКО ДО ВАС, 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
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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
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Какво ново у нас

Ромпетрол България в подкрепа Ромпетрол България в подкрепа 
за контрол на пандемията COVID-19за контрол на пандемията COVID-19

Р
омпетрол България дари 10 000 литра гориво 
в подкрепа на държавата в борбата за контрол 
на пандемията Covid 19. Дарението се коорди-
нира от Национално сдружение на общините в 

Република България (НСОРБ) и ще бъде разпределено в 
зависимост от нуждите на различните общини, засег-
нати от пандемията, а горивото може да бъде заре-
дено на всяка бензиностанция Ромпетрол в страната.

„KMG International подкрепя държавите да минимизи-
рат ефектите от пандемията във всички засегнати 
страни, където присъства марката Rompetrol. Сега, кога-
то социалното разстояние се превърна в норма, трябва 
да останем заедно, солидарни и да подкрепим всички об-
ществени начинания за преодоляване на ситуацията, ге-
нерирана от Covid 19. Бензиностанциите на Rompetrol 
България продължават да работят при засилени мерки за 
сигурност. В контекста на бързото развитие на корона-
вирус, основният приоритет на компанията е да гаран-
тира защитата и сигурността на своите служители и 
техните семейства, както и на всички сътрудници и кли-
енти, които използват продукти и услуги на Rompetrol." - 
каза Ивайло Трендафилов, изпълнителен директор на Ром-
петрол България.

Мерките, които вече са приложени, са свързани с ре-
шенията, взети от държавата и Националния операти-
вен щаб за борба с пандемията.

 Ромпетрол България спазва всички обявени препоръки 
и ще съблюдава всички бъдещи мерки, според развитието 
на ситуацията. В обектите на Ромпетрол се спазва стро-
га програма за дезинфекция на всеки час на директните, 

контактни повърхности: дръжките на всички врати на 
бензиностанцията, сервизните маси в магазина и тераса-
та, касовите апарати, плотовете за приготвяне на кафе, 
външните части на гастро прозорците, клавиатурите, 
бутоните за автомивка и вакуумна система, бутоните 
за въздух, вода, помпи, устройствата за четене на карти 
за гориво, дръжки на пистолети за гориво, всяко друго обо-
рудване, при което клиентът или служителят влизат в 
пряк контакт. Подът на магазина се почиства/измива 
поне четири пъти на ден (24 часа). 

ЗА РОМПЕТРОЛ БЪЛГАРИЯ
Rompetrol България е част от KMG International Group 

- голяма диверсифицирана нефтена и газова компания, опе-
рираща на 11 глобални пазара. С над 6000 души в различни 
страни KMG International притежава и оперира 3 произ-
водствени бази в Румъния и мрежа от над 1000 обекта за 
продажба на гориво в Румъния, Молдова, Грузия и България. 
KMG International е собственост на KazMunayGas, ка-
захстанската национална нефтена и газова компания. В 
Румъния KMG International разполага с една от най-голе-
мите и модерни рафинерии в Черноморския регион - 
Petromidia Navodari, с капацитет за рафиниране от над 5 
милиона тона суровини. KMG International притежава и 
рафинерия Vega в Плоещи - единственият производител 
на хексан и битум от Румъния, и единственият отдел за 
нефтохимикали в страната, способен да произвежда по-
лимери, използвани за различни цели, включително произ-
водство на защитни средства, необходими в сектора на 
здравеопазването.
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Секторите Транспорт, Оборудване и средства 
за транспорт и Производство на автомобил-
ни части у нас са в зоната на “чувствите-

лен риск” за забавени плащания или невъзможност 
за разплащане на компаниите в тях. Това стана 
ясно от регулярния доклад на Euler Hermеs - лидер 
в застраховането на търговски кредити в света 
и у нас, изготвен след първото тримесечие на 2020 
година. 

Мониторингът обхваща 242 държави и 18 сектора, 
като оценката се прави на база 40 краткосрочни и 
дългосрочни показатели. Рейтингът дава информация 
за степента на риска от забавени плащания и лоши 
вземания при осъществяване на сделки с компании, 
опериращи в съответната държава. Скалата на Euler 
Hermes включва два индикатора -  за средносрочен 
риск от AA (най-нисък), A,BB,B,C,D (най-висок) и за 
краткосрочния риск по скала 1 (най-нисък) до 4 (най-ви-
сок). В същото време се прави оценка на 18 сектора 

Автомобилни и транспортни 
сектори у нас с чувствителен риск сектори у нас с чувствителен риск 
за разплащанията на компаниитеза разплащанията на компаниите

Euler Hermes засега 
Euler Hermes засега 

запазва о
ценката 

запазва о
ценката 

за Българ
ия на 

за Българ
ия на 

ниво B2 – 
ниво B2 – 

умерен ри
ск

умерен ри
ск

във всяка държава, като те се индексират от „зеле-
но” за нисък, през „жълто” за умерен, „оранжево” за 
чувствителен до „червено” за висок риск.

Според анализа на Euler Hermes секторът Автомо-
билостроене в момента е най-рисковият в световен 
мащаб с понижение в 26 държави. У нас той засега ос-
тава в жълтата зона. На второ място в негативна-
та класация на глобално ниво се нарежда Транспор-
тът с понижение в 21 държави. 
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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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Въпреки усложнената икономи-
ческа обстановка засега Euler 
Hermes запазва рейтинга на Бълга-
рия на ниво B2 – „умерен риск” от 
забавени плащания и лоши взема-
ния. 

У нас половината от изследва-
ните сектори вече „светят” в 
оранжево, след като към тази зона 
от жълтата премина и Производ-
ството на автомобилни части. Това е 
и единственият сектор с пони-
жен рейтинг в новия доклад на 
Euler Hermes. В зелената част на 
скалата у нас, като най-ниско ри-
сков, засега успява да се задържи 
само Софтуер и ИТ услуги. 

„Към момента България успява 
да задържи рейтинга си за разлика 
от други държави в региона. Но 
трябва да се има предвид, че до 
този момент нашите индикато-
ри се движеха в горната част на 
B2 дори с известна перспектива за 
повишение.”, обясни Камелия Попо-
ва, Управител на Euler Hermes за 
България. „В тази изключително 
динамична и изпълнена с нови 
предизвикателства икономическа 
среда, никой не може да остане 
спокоен. Нашата задача като 
партньор и лидер на пазара на за-
страховане на търговски кредити 
е да продължим да предоставяме 
устойчиво услугите си, както и да 
подкрепяме бизнеса с регулярна и 
актуална информация. По този на-
чин се стараем да подпомогнем 
компаниите във взимането на 

трудните решения за ограничава-
не на риска днес.”, допълни тя.

18 са държавите с понижен рей-
тинг, като сред тях попадат и 
такива от региона на Централна 
и Източна Европа – Румъния, Сло-
вакия, Чешката република, Полша 
и Литва. 

„Видимите и потенциални по-
следици от пандемията на 
Covid-19 са отразени в нашия ана-
лиз на риска в отделните държави. 
Продължаваме обаче да следим по-
ложението във Франция, Герма-
ния, Испания и САЩ, като към мо-
мента те разполагат с необходи-
мите инструменти да защитят 
бизнеса там, но ситуацията може 
да рязко да се усложни, ако изола-
цията продължи и икономиките 
останат замразени за по-дълъг пе-

риод.”, предупреждава Людовик 
Сюбран, Главен Икономист на 
Euler Hermes и Allianz.

Общо 126 сектора във всички 
изследвани държави също са с реви-
зиран към по-рисков рейтинг, кое-
то е рекорд от съществуването 
на доклада на Euler Hermes. Важно 
е да се отбележи също, че в 60% от 
случаите става въпрос за същест-
вена промяна – от умерен към ви-
сок риск. След най-сериозно засег-
натите  Автомобилостроене и 
Транспорт се нареждат Електрони-
ка (понижение в 14 държави) и Тър-
говия на дребно (понижение в 
12 държави). Най-сериозно повиша-
ване на риска по сектори има в За-
падна Европа с 52 ревизии надолу, а 
в Централна и Източна Европа те 
са 24. 
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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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Какво ново у нас

      Уважаеми колеги,
Извънредното положение, въведено със закон на 

13.03.2020 г., приключва, т.е. няма да бъде удължавано след 
13.05.2020 г. Това не означава, че страната ни се е справила 
с пандемията, но означава, че постепенно всички, които 
са здрави, ще започнат да работят, макар и с маски при 
спазване на физическа дистанция. При това положение 
таксиметровите автомобили в София и страната няма 
да излизат на своего рода бдение пред или около Народно-
то събрание или общините на областните центрове, кога-
то в Народното събрание Закона за извънредното положе-
ние ще се трансформира в Закон за мерките за овладяване 
на сегашната и предстоящите бъдещи епидемии или панде-
мии. 

България, Европа и света като цяло вече са и в икономи-
ческа криза. Борим се едновременно с две кризи – здравна и 
икономическа.

Здравната криза вероятно ще продължи дълго, но с пери-
оди на отслабване (през лятото и по–голямата част от ес-
ента) и с периоди на пикове (през останалата част от рание 
или общините на областните центрове, когато в Народното 
събрание Закона за извънредното положение ще се трансфор-
мира в Закон за мерките за овладяване на сегашната и пред-

стоящите бъдещи епидемии или пандемии. 
България, Европа и света като цяло вече са и в икономиче-

ска криза. Борим се едновесента, през зимата и началото на 
следващата пролет). Овладяването й повсеместно ще зависи 
от намирането на лекарство или от създаването на ваксина.

Икономическата криза ще има периоди на пикове и на 
застой. Лошото е, че ще отшуми по–бавно от здравната 
криза, а може би много по–бавно.

Предвид на тези две кризи и на досегашното извънред-
но положение, таксиметровите водачи и превозвачи следва 
от сега да направят своята стъпка по общини, която ще 
илюстрираме с искането на таксиметровите водачи и 
превозвачи от София:

До
           Йорданка Фандъкова – кмет,

Елен Герджиков – пред–л на СОС,

Кристиан Кръстев – зам. кмет по транспорта,

Карлос Контрера – пред–л на КТТ 
към СОС на град София

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е
до всички заинтересовани до всички заинтересовани 

таксиметрови водачи и превозвачи в Българиятаксиметрови водачи и превозвачи в България
от д.т.н. инж. Кирил Ризов на 30.04.2020 г.от д.т.н. инж. Кирил Ризов на 30.04.2020 г.

И С К А Н И Я
от около 5 000 таксиметрови водачи и превозвачи в град София, съмишленици на

СЪЮЗ ТАКСИ, НАЦИОНАЛНИЯ СЪЮЗ НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ,

БРАНШОВАТА КАМАРА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ И ПРЕВОЗВАЧИ

и АСОЦИАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ

относно алтернативния данък за 2020 г. и 2021 г. 
Уважаеми г–жо Й. Фандъкова, г–н Е. Герджиков, г–н Кр. Кръстев и г–н К. Контрера, 
Предвид на извънредното положение от 13.05.2020 г., въведено със закон от Народното събрание, ние такси-

метровите водачи и превозвачи от град София бяхме принудени да спрем работа изобщо или да работим при 
минимални обороти, не стигащи за гориво и храна, камо ли за другите ни плащания в около 30 на брой направле-
ния. В същото време предварително, както е по закон, платихме алтернативния данък до 30.06.2020 г. или до 
31.12.2020 г. Разразилата се здравна криза е придружена от икономическа криза, но и на двете не се вижда края. В 
извънредното положение повече от 2/3 от таксиметровите автомобили и техните водачи спряха работа, а ос-
таналите се мъчиха при обороти по–малки от 1/4 от тези преди двете кризи. В очертаващите се спадания и 
нови пикове на двете кризи, оборотите на таксиметровите автомобили и водачи ще се движат между 1/4 и 1/2 
като максимум, в сравнение с тези от времето преди извънредното положение. Ето защо ИСКАМЕ:

1. Кметът на град София да удължи с времетраенето на извънредното положение (два месеца) сроковете на 
разрешителните за 2020 г. както следва: 

а/ на изтичащите до 30.06.2020 г. срокът да се удължи до 31.08.2020 г.; 
б/ на изтичащите до 31.12.2020 г., срокът да се удължи до 28.02.2021 г.; 
в/ удължаването да важи и за автомобилите, които през 2020 г. навършват 15 години от първоначалната им 

регистрация.
2. Размерът на алтернативния данък за 2021 г. да бъде определен до 31.10.2020 г. (както е по закон) от СОС на 

300 лв. вместо сегашните 850 лв., като се има предвид, че диапазона му по закон е от 300 лв. до 1 000 лв.
Ако нашите ОСНОВАТЕЛНИ ИСКАНИЯ не бъдат приети си запазваме правото да протестираме по надлеж-

ния ред, а Вие добре знаете какво означава това за град като София. Имайте предвид, че подобни са исканията 
и на НАЦИОНАЛНИЯ ТАКСИМЕТРОВ СИНДИКАТ, както и на ФЕДЕРАЦИЯТА НА ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ 
И ПРЕВОЗВАЧИ от град София.

Поздрави: д.т.н. инж. Кирил Ризов
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Какво ново в чужбина

Карсан започва работа по Карсан започва работа по 
автономния Atak Electric!автономния Atak Electric!
Карсан , единственият неза-

висим производител на раз-
лични превозни средства в 

Турция с опит над 50 години, поста-
ви марката си под още една първа по 
рода си инициатива и започна да ра-
боти върху превозни средства за 
обществен транспорт с автоном-
ни шофьорски умения. Започвайки 
първата фаза на работата си с Atak 
Electric, Karsan ще внесе автономни 
шофьорски умения на ниво 4 в Atak 
Electric. 

В подкрепа на тази инициатива 
изпълнителният директор на Кар-
сан Окан Баш заяви: „Нашата гъвка-
вост в бързото адаптиране на тех-
нологиите, които изглеждат далеч, 
е една от най-силните ни компе-
тенции. Започнахме работа, за да 
гарантираме, че Atak Electric се рад-
ва на автономни шофьорски умения 
от ниво 4, с други думи, разполага с 
автоматична система за шофиране, 
която ще се справи с всички изиск-
вания за динамично шофиране, без 
помощта на водач. Очакваме да за-
вършим прототипа за Autonomous 
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Atak Electric през този август, а него-
вите симулационни и валидиращи 
тестове ще се извършват в нашата 
фабрика в Хасанаша, Бурса. Накрат-
ко -  ще създадем Autonomous Atak 
Electric до края на тази година."

Приемайки своята визия, която 
вече се проявява в Jest Electric и Atak 
Electric, Karsan се устремява да про-
извежда превозни средства за об-
ществен транспорт на бъдещето. 

За тази цел Карсан за първи път 
започва работа за автономните шо-
фьорски умения, които се предлагат 
в Atak Electric. Проектът, който ще 
се осъществи от екипа за научноиз-
следователска и развойна дейност 
на Карсан, цели да предостави на 
Atak Electric умения за автономно 
шофиране от ниво 4. За проекта ком-
панията си сътрудничи с ADASTEC 
CORP., която има предишен опит в 
автономните превозни средства и 
очаква през август да завърши пър-
вия прототип за автономния авто-
мобил Atak Electric. 

Atak Electric ще включва автоном-
ни шофьорски умения след интегри-
рането на автономни софтуерни 
програми от ниво 4, разработени от 
ADASTEC CORP. в електрическата и 
електронната система и софтуера. 
Тестовете и валидирането ще про-
дължат до края на годината.

Изпълнителният директор на 

Карсан Окан Баш казва, че те про-
дължават да инвестират в техно-
логии и научноизследователска и 
развойна дейност и работят за до-
брото на турската икономика, въ-
преки новата пандемия на коронави-
рус (Covid-19) в целия свят и добави: „ 
ние станахме първата и единствена 
марка в Турция, която ще започне 
масовото производство на две изця-
ло електрически превозни средства 
за обществен транспорт за една го-
дина. 

В Карсан продължаваме да рабо-
тим за транспорта на бъдещето. 
Обръщаме особено внимание на елек-
трическите и автономните превоз-
ни средства. Този сегмент също 
представя визията на нашата мар-
ка. Щастливи сме, че направихме 
първата крачка към автономните 
превозни средства, върху които ра-
ботим от известно време, за да мо-
жем да завършим работа през 2020 г., 
като в същото време продължаваме 
да изнасяме Jest Electric и Atak Electric 
по света."

„АВТОНОМНИЯТ ATAK ELECTRIC ЩЕ 
БЪДЕ ГОТОВ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА”

Започнахме работа за да гаранти-
раме, че Atak Electric, който беше 
разработен от нашия екип за науч-
ноизследователска и развойна дей-
ност и влезе в масово производство 

през септември 2019 г., се радва на 
автономни шофьорски умения от 
ниво 4, с други думи, разполага с ав-
томатична система за управление, 
която ще се справи с всички изисква-
ния за динамично шофиране без по-
мощта на водач “, каза още изпълни-
телният директор на Карсан Окан 
Баш,

  „Atak Electric ще бъде първият мо-
дел, който може да се похвали с ав-
тономни функции на шофиране.Съ-
ответно се използват и специално 
оборудване, което позволява да се 
открият всички живи и неживи 
неща около превозното средство, 
включително радари и термични 
камери, необходими за изпълнение на 
функциите за автоматично шофи-
ране. 

Ще завършим първия прототип за 
автономен Atak Electric през август, 
а неговите тестове за симулация и 
валидиране ще бъдат извършени в 
нашата фабрика в Хасанаша, Бурса. 

Автономния Атак Електрик ще е 
готов до края на тази година. Благо-
дарение на водещия ни подход в ре-
шенията за устойчив транспорт, 
ние продължаваме усилията си, без 
да забавяме дори през дните на пан-
демията. Говорейки за това, надя-
вам се, че ще преминем през тази 
пандемия възможно най-скоро и от-
ново ще се върнем към здрави дни“, 
продължи Баш.

Какво ново в чужбина
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Новият Opel Mokka 
поема своя път

Новият Opel Mokka вече е на път - все още 
маскиран, но напълно готов за първите ва-
жни тестове с инженерите на Opel. И е 

електрически! Второто поколение на Mokka е изця-
ло ново и неговите напълно обновени технологични 
решения и системи, сред които и ЕРower, премина-
ват през последния етап на  подробни изпитания 
и старателни настройки преди да получи заключи-
телно одобрение и да бъде пуснат на пазара. 

Планира се производството на новия модел да запо-
чне през четвъртото тримесечие на тази година. 
Първите серийно произведени автомобили ще бъдат с 
електрическо задвижване и ще бъдат доставени на 
крайните клиенти в началото на 2021 година. Тестови-
те автомобили загатват за това, което засега остава 
скрито под маскировката - голямата жълта буква „К” 
отстрани на зелено-черната каросерия на изпитател-
ните прототипи е ясен знак – „K” като в Mokka. Да, 
просто Mokka.

Новото поколение се освобождава от допълнител-
ния индекс X в името, следвайки примера на бестселъ-
ра от първото поколение при дебюта му през 2012 го-
дина. Още тогава Mokka привлече вниманието и впе-
чатли потребителите със своите компактни разме-
ри и дизайн, излъчващ усещане за здравина и издръжли-
вост. Новото поколение на модела също е малък, здрав 
и издръжлив, но с много по-прогресивна и модерна фи-
лософия - още по-добре пригоден за шофиране в града и 
с още по-ярък и впечатляващ стил. Извънредно ефек-
тивен, смел и самоуверен, и разбира се - изцяло елек-
трически още от момента на пазарния дебют. Клиен-

тите ще могат да се насладят на вълнуващата изцяло 
електрическа версия с акумулаторни батерии, но но-
вият Opel Mokka ще продължи да се предлага и във ва-
рианти с двигатели с вътрешно горене.

Въпреки че в момента все още е маскиран, новият 
Opel Mokka вече ясно демонстрира своите свежи про-
порции с къси преден и заден надвес на каросерията - 
напълно съобразени с най-новите тенденции в дизайна 
на марката Opel. Следващото поколение на Mokka съ-
четава германското инженерно майсторство с ясен, 
напълно лишен от излишества стилистичен език, де-
монстрирайки своеобразно “detox" излъчване в автомо-
билния дизайн. Наред с това водачът и пътниците ще 
могат да се насладят и на изцяло дигитализирания ин-
териор на новото поколение. И тук дизайнерите на 
Opel са обърнали голямо внимание на намаляването на 
всичко излишно и концентрацията върху най-важно-
то.

Изпълнителният директор на Opel Михаел Лоше-
лер сподели - „Следя много внимателно развитието на 
новата Mokka през последните две години и половина 
и съм много горд с този нов модел на Opel, който ще 
бъде електрически от самото начало! Мога да обещая 
на всички почитатели на марката, че новата Mokka 
ще бъде един от най-вълнуващите автомобили в наша-
та дълга история! Второто поколение въплъщава изця-
ло всичко онова, към оето марката Opel се стреми 
днес и в бъдеще, и смятам, че то ще промени начина, 
по който хората възприемат марката. Нашите инже-
нери все още имат пред себе си доста важни задачи, но 
с нетърпение очаквам скоро да представим официално 
новата Mokka."

••  Естествено електрически – новият Opel Mokka ще се предлага Естествено електрически – новият Opel Mokka ще се предлага 
във вариант с изцяло електрическо задвижване с акумулаторни батерии във вариант с изцяло електрическо задвижване с акумулаторни батерии 

BEV (Battery Electric Vehicle) от момента на пазарната премиера на новия моделBEV (Battery Electric Vehicle) от момента на пазарната премиера на новия модел
••  Изпитателна фаза – прототипът на Mokka от второ поколение все още е напълно маскиранИзпитателна фаза – прототипът на Mokka от второ поколение все още е напълно маскиран

••  Наистина вълнуващо – електрическа мощ, компактни размери, впечатляващо излъчванеНаистина вълнуващо – електрическа мощ, компактни размери, впечатляващо излъчване
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Solaris печели все повече договори в Ис-
пания. Клиентите се интересуват пре-
ди всичко от широката гама от превоз-

ни средства с алтернативни задвижвания, 
произведени от полския производител. 

Почти всички поръчки, направени тази година, 
се отнасят за превозни средства с ниски и нулеви 
емисии. През последните седмици компанията 
значително разшири мрежата си за услуги, което 
ще й позволи да се грижи още по-добре за обезпе-
чените договори.

Solaris постепенно увеличава присъствието си 
на испанския пазар от няколко месеца. Само тази 
година компанията е сключила сделки за близо 60 
превозни средства с ниски и нулеви емисииВсички 
новопоръчани автобуси - било то електрически, 
хибридни или превозни средства със CNG - ще из-
лязат на улиците на испанските градове до края 
на годината, като по този начин ще допринесат 
за намаляване на вредните емисии на отработе-
ни газове.

„Важното е, че тази година 90% от поръчките, 

Solaris печели все повече Solaris печели все повече 
договори в Испаниядоговори в Испания

Какво ново в чужбина
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Представяме ви

осигурени от Solaris, се отнасят за автобуси с 
алтернативни задвижвания. Една трета от 
тях са превозни средства с изключително 
електрически задвижвания “, казва Кепа Мен-
дикуте, управляващ директор на Solaris Bus 
Ib rica.

14 съчленени електрически автобуса, произ-
ведени от Solaris, ще тръгнат по улиците на 
Барселона по поръчка на общинския оператор 
на градския транспорт TMB. Операторът 
TUSGSAL от близката Бадалона избра от своя 
страна хибридни автобуси на Solaris. Нейният 
автопарк ще види добавянето на 11 хибрида 
Urbino 18 в 18-метрова версия до края на 2020 
г. Хибридните автобуси в 12-метрова версия 
ще бъдат доставени на частния оператор 
Avanza със седалище в малкото градче Елче в 
източната част на Испания.

Нещо повече, Solaris също е осигурил поръчки 
за 20 екологични автобуси на CNG, които са 
много популярни в Испания. 13 автобуса Urbino 
12 CNG бяха закупени от частния оператор 
Moventis, предоставящ услуги за обществен 
транспорт в град Барселона. В допълнение, до-
пълнителни газови автобуси, включително 
едно съчленено превозно средство, ще се дос-
тавят от Solaris до град Бургос и до Жирона.

Представител на Solaris на испанския пазар 
е Solaris Bus Ib rica. Активният  подход е ви-
дим не само по броя на спечелените търгове, 
но и в продажбите. Разширена през януари, 
сервизната мрежа ще позволи още по-ефек-

тивно да извършва ре-
монти на автобуси 
Solaris на испанските 
оператори. Клиентите 
ще се възползват от до-
пълнителни 100 сервиз-
ни центъра в Испания и 
Португалия в рамките 
на мрежата Alltrucks 
Truck & Trailer Service.

През последните ня-
колко години Solaris пре-
ориентира организа-
цията на производство 
и следпродажбено об-
служване към превозни 
средства с алтерна-
тивни, ниски или нулеви 
емисии.. През 2019 г. пре-
возните средства с ни-
ски и нулеви емисии 
представляват близо 
50% от всички продаде-
ни превозни средства, 
докато превозните 
средства без емисии, 
т.е. тролейбуси и елек-
трически превозни 
средства, представля-
ват една трета от 
тях.
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Volvo Cars стартира 
Stay Home Store в Европа 

Volvo Cars стартира нова 
концепция за онлайн про-
дажби в няколко европей-

ски пазара, които са под ка-
рантина. Това ще позволи на 
клиентите там да купуват 
или взимат под наем нови 
Volvo автомобили без да се на-
лага да напускат комфорта на 
собствения си дом.

Продажбите на автомобили 
по целия свят са силно засегна-
ти от коронавируса.  Блокадата 
в няколко европейски страни не 
позволява на клиентите да ку-
пуват или наемат нови автомо-
били от дилърите, както обик-
новено, поради строгите указа-
ния за социално дистанциране и 
налаганите карантинни поли-
тики.

За да предостави на желае-
щите възможността да се сдо-
бият с автомобил по безопасен 
начин, Volvo Cars представя но-
вата концепция Stay Home Store. 
Тя ще позволи на клиентите в 
няколко европейските страни, 
като Германия, Франция и Ита-
лия, лесно да разглеждат, изби-
рат, купуват или взимат под 
наем нови Volvo автомобили он-
лайн.

Концепцията за Stay Home 
Store използва съществуващия 
инструмент за онлайн продаж-

би на Volvo Cars и предоставя на 
клиентите и дилърите нова, 
прозрачна и лесна за използване 
платформа за взаимодействие, 
без необходимост от физически 
срещи.

Клиентите могат в реално 
време да разглеждат и да изби-
рат от редица атрактивни 
предварително договорени цени 
и лизингови условия за нови Volvo 
автомобили. Отразявайки се-
гашния икономически климат, 
концепцията Stay Home Store съ-
що предлага на купувачите до-
пълнителни гъвкави условия, на-
пример липса на първоначална 
вноска при покупка.

„Искаме да дадем възможност 
на клиентите да се сдобият с ново 
Volvo, което да им подхожда, без да 
се налага да чакаме пандемичната 
обстановка да приключи. “, заяви 
Лекс Керсемакерс, глобален ръково-
дител на търговските операции. 
„Нашият екип за онлайн продажби 
разработи страхотен онлайн ин-
струмент - и тъй като разбираме, 
че покупката на автомобил е голям 
ангажимент, особено сега, предлага-
ме на нашите клиенти допълнител-
ни възможности за финансиране.“

Концепцията Stay Home Store 
ще се предлага в три модела във 
всяка страна, като точната 
оферта ще варира в зависимост 
от пазара. След първоначалното 

внедряване в държавите, които 
осигуряват 60% от обема на 
продажбите на Volvo Cars в Ев-
ропа, се очаква да бъдат включе-
ни и още пазари.

Стартирането на концепци-
ята Stay Home Store следва въве-
дената по-рано този месец услу-
га Volvo Valet в САЩ. Това е още 
един пример за начина, по който 
Volvo Cars откликва на нуждите 
на своите клиенти в ситуация-
та на настоящата пандемия.

В рамките на услугата Volvo 
Valet се включва транспортира-
не на автомобили от и до дома 
на клиента, с цел провеждане на 
технически преглед или осъ-
ществяване на сервизна дей-
ност. Тази премиум услуга вече 
се предлага от дилърствата на 
шведската марка в САЩ. Volvo 
клиентите там вече могат да 
обслужват автомобилите си, 
без да напускат домовете или 
офисите си.

В Китай подобна услуга се 
предлага на клиентите на Volvo 
чрез WeChat - популярната мо-
билна платформа, използвана 
от китайските потребители 
за редица услуги.

• Концепцията Stay Home Store 
първоначално ще бъде достъпна в 
Германия, Франция, Италия, Испа-
ния, Холандия, Белгия и Великобри-
тания.

Новата концепция Новата концепция 
се въвежда с оглед се въвежда с оглед 

на наложените на наложените 
ограничения от COVID-19ограничения от COVID-19

Какво ново в чужбина
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 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

E-mail:bgglass@mail. bg

www.bggtransform.com 

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски, бояджийски, авто и 
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.

Ремонтират  товарни автомобили, автобуси, хладилни фургони и хладилни аг-
регати . 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 фабрика-
та за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно стро-
ителна 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 автомобили-
те.

Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите 
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на то-
варни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки 
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни  багажници и външни багаж-
ни 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 автосер-
визно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                

СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕСЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛААВТОСТЪКЛА

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООДХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД



20 Автобуси&микробуси бр. 4 (156), април, 2020

Актуално

Европейската комисия одобри 
исканията на България за 
временни изключения (деро-

гация) на правилата в междуна-
родния автомобилен транспорт. 
Това стана ясно по време на виде-
оконференция на министрите по 
транспорт на Европейския съюз, 
относно въздействието на 
COVID-19 върху транспортния 
сектор.

По предложение на министъра 
на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Росен 
Желязков, за да бъде избегнато на-
лагането на разнородни правила от 
държавите, ЕК прие подхода, който 
успешно се прилага в България, в об-
ластта на автомобилните прево-
зи. Въвежда се промяна на дневното 
време за управление, като се увели-
чава от 9 часа на 11 часа. Променят 

се и периодите на управление меж-
ду които водачът ползва непрекъс-
ната почивка по време на работа 
от поне 45 минути, от четири часа 
и половина на пет часа и половина.

Водачите ще могат да полз-
ват две последователни намалени 
седмични почивки от минимум 24 
часа при следните условия:

• водачът ползва поне четири 
седмични почивки през тези чети-
ри последователни седмици, от 
които поне два са редовни седмич-
ни почивки;

• компенсацията за тези две на-
малени седмични почивки трябва да 
се вземе преди следващия период на 
почивка.

Дава се възможност на водача да 
ползва нормалните седмични по-
чивки в превозното средство, до-
колкото то разполага с подходящи 

условия за спане за всеки водач и 
превозното средство е неподвиж-
но.

По отношение на въпроса с удъл-
жаването на валидността на доку-
ментите, свързани с предоставяне-
то на транспортни превози, мини-
стрите се обединиха около предло-
жението, валидността на тези до-
кументи да бъде удължена с 6 месе-
ца, от датата на изтичането на 
срока им. Това се отнася само за до-
кументи, които изтичат в периода 
от 1 март до 31 август 2020 г. Това 
решение ще бъде предложено от Ев-
ропейската комисия на Европейския 
парламент за приемане.

Европейската комисия прие па-
кет от възстановителни мерки в 
подкрепа на транспортния сектор. 
Аналогични законодателни предло-
жения ще бъдат направени и на на-
ционално ниво.

ЕК одобри исканията на България ЕК одобри исканията на България 
за временни изключения на правилата в за временни изключения на правилата в 
международния автомобилен транспортмеждународния автомобилен транспорт
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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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ЕВРОПА
НАСЕЛЕНИЕ: 741 милиона (около 

11% от световното население)

НИВА НА УПРАВЛЕНИЕ
• Европейски съюз (EU27)
Системата за обществен транс-

порт варира в различните държа-
ви-членки. Системата за обществен 
транспорт се управлява при об-
ществен режим ИЛИ операциите с 
автобуси, специални услуги и железо-
пътни услуги се предлагат на частни 
оператори изцяло или частично.

Великобритания е най-дерегулира-
ната страна, следвана от сканди-
навските страни и Холандия.

В някои държави-членки е разреше-
но да се експлоатират междуградски 
търговски услуги с автобус, а в някои 
държави-членки не е разрешено.

Бизнесът с автобуси се управлява 
предимно от  малки и средни пред-
приятия.  Covid 19 оказа влияние вър-
ху ВСИЧКИ европейски страни

ШВЕЦИЯ – СТРАНА НА СЕВЕР
НАСЕЛЕНИЕ: 10 милиона 
Държава-членка
Региони (20) - органи за обществен 

транспорт
Шведските общини и региони са 

основни доставчици на услуги за об-
ществен транспорт и инфраструк-
тура, с изключение на националните 
пътни и железопътни мрежи.

От 2012 г. пазарът на обществе-
ния транспорт е напълно дерегули-
ран както за влакове, автобуси, така 
и за туристически автобуси, но по-
вечето от предоставяните услуги 
все още са данъчно субсидирани с 
приблизително 50%.

Автобусните услуги се обслужват 
главно от частни компании на малки 
и средни предприятия.

ИЗВОД: COVID-19 доведе до 100% 
спад в туристическия автобусен 
сектор, 95% спад в междуградските 
автобусни услуги ,50% спад в плани-
рания автобусен трафик

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА 
COVID-19 В ЕВРОПА

Трафикът на автобуси е намалял, 
но варира между различните сегмен-
ти в бизнеса и между различните ев-
ропейски държави

Чартерните услуги намаляват 
със 100% в цяла Европа

• Търговските междуградски авто-
бусни услуги намаляват с 95% в цяла 
Европа

• Крайградският и градски автобу-
сен трафик  е намалял над 50% в цяла 
Европа

• В някои страни градският тра-
фик намалява със 100% поради огра-
ниченията на гражданите да са из-
вън собствените си домове

• Училищните услуги намаляват с 
почти 100% в много страни:

НЯМА УСЛУГА, 
НЯМА ПРИХОДИ

 Но в Швеция училищата все още 
са отворени, така че тук компании-
те все още управляват услугите

Как правителствата в Европа допринасят Как правителствата в Европа допринасят 
за оцеляването на автобусния бранш по за оцеляването на автобусния бранш по 
време на и след кризата COVID-19?време на и след кризата COVID-19?

Anna Gronlund - Заместник директор, Федерация Swedish Bus & Coach 
Вицепрезидент на IRU, Федерацията на автобусните пътувания, 
Пътнически комитет, anna.gronlund@transportforetagen.se
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Въздействието е свързано не само 
с намаляването на приходите и до-
пълнителните разходи, необходими 
за прилагане на мерките за социално 
дистанциране в транспортните 
превозни средства и инфраструкту-
рата, но има и потенциално тежки 
последици за заетостта в сектора 
на пътническия транспорт.

ПРИМЕРИ ОТ ЕВРОПА
ШВЕЦИЯ

• covid-19 доведе до:
• 100% намаление в сектора на ту-

ристическите автобус
• 95% намаление на междуградски-

те автобусни услуги
• 50% намаление на автобусния 

превоз по график
• Швеция няма драстични мерки, 

но шведското правителство обяви, 
че хората нямат право да се срещат 
на събития с над 50 участници. Но 
хората все още имат право да из-
ползват градския транспорт, да хо-
дят в ресторанти, да отиват в 
офисите или работните си места, 
ако компаниите не вземат други ре-
шения сами.

• Автобусният сектор се бори за 
оцеляване. Няколко компании вече са 
подали заявления за фалит

НОРВЕГИЯ
• За обществения транспорт пра-

вителството ще компенсира загуба-
та на приходи от билети (4 седми-
ци)

• Финансова помощ от страна на 
правителството за компании с до-
кументиран спад на текущия обо-
рот от 30% или повече.

Подкрепата обхваща всички съот-
ветни индустрии.

• Към днешна дата никоя прави-
телствена подкрепа не поддържа 
минимално предлагане на търговски 
експресни и летищни маршрути. 
Обсъжда се.

ДАНИЯ
• Финансова подкрепа за компании, 

които са загубили повече от 40% от 

бизнеса си в сравнение със същия пе-
риод на миналата година

ПОРТУГАЛИЯ
В предложение, одобрено наскоро 

от Европейската комисия за Порту-
галия, автобусите са изключени. Раз-
брахме, че туристическата индус-
трия е доста добре покрита, но не и 
свързаният с нея транспорт нався-
къде (освен коли под наем).

• Нуждаем се от подкрепа, тъй 
като сме част от туристическата 
екосистема

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: Какво 
се очаква?

КРАТКОСРОЧНО

• Финансова подкрепа - оцеляване-
то на малки и средни предприятия е 
от решаващо значение

• Наличие на съответното сани-
тарно оборудване и продукти за 
транспортните оператори за за-
щита на здравето и безопасността 
на техните служители, както и на 
пътниците

ДЪЛГОСРОЧНО – 
СЛЕД COVID 19

Туристически и транспортни сек-
тори - Ще оцелее ли частният биз-
нес? 

Консолидация, по-малко играчи на 
пазара, по-малко полза за потреби-
телите - това ли ще се случи?

Отношението на хората към пъ-
туванията - хората ще очакват с 
нетърпение да пътуват или хората 
ще се страхуват да пътуват и да хо-
дят на ваканционни пътувания и по-
чивки през уикенда?

 Ще се качат ли хората с автобуса 
или ще предпочетат собствената 
си кола, когато минат строгите 
мерки? 

Какви ефекти ще се наблюдават 
върху нашите градове по отноше-
ние на околната среда и задръства-
нията?

 Ако светът ще навлезе в рецесия, 
ще могат ли правителствата и ре-
гионите да  получат мрежа от об-
ществени услуги, която привлича хо-
рата да тръгнат с  автобус до тях-
ната работа и университети?

ЗА КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ В 
ТРАНСПОРТНИЯ СЕКТОР?

Пряка подкрепа, особено за малки и 
средни предприятия в автобусния 
сектор, които не получават пряка 
помощ от схемите. Спешно се изис-
ква осигуряване на специални фондо-
ве за сектора.

• Индиректната подкрепа, по-спе-
циално свързана с отлагането на пла-
щанията по овърдрафт, банкови 
аванси, заеми, ипотеки и лизингови 
операции 

• Споразумения с правителствата 
на национално ниво за компаниите, 
които извършват градски трафик– 
поне да се  покриват фиксираните 
разходи

• Допълнителни схеми за държавна 
подкрепа за шофьорите и други слу-
жители в транспортния сектор, в 
зависимост от модела за всяка стра-
на

• Временни промени в законодател-
ството (ата) - например правата на 
пътниците и обучението на водачи-
те трябва да бъдат гъвкави, тъй 
като това са извънредни обстоятел-
ства и ситуацията е извън контрола 
на фирмите - това е непреодолима 
сила

СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ СЕ 
НУЖДАЕМ ОТ КОЛЕКТИВНИ 

ПРЕВОЗИ СЛЕД ТОВА
За да се ограничат социалните, ико-

номическите и финансовите последи-
ци, трябва спешно да бъдат приети 
изключителни мерки, така че секто-
рът да оцелее. Лицата, вземащи реше-
ния, трябва да осигурят основна при-
емственост на услугите за пътниче-
ски транспорт, тъй като те са от 
съществено значение за обществото 
и икономиката.

Тези мерки, включително финансо-
вата подкрепа, трябва да бъдат 
внедрени много бързо в частните 
транспортни структури за да се га-
рантира непрекъснатостта на услу-
гите по време на кризата и бързото 
възобновяване на регулярните дейст-
вия, след като COVID-19 стане под 
контрол.

Ние, като сектор трябва да заявим 
високо, че градският и междуградски 
транспорт и туристически туризъм 
са от жизненоважно значение за ико-
номиката и всички мерки за подкрепа 
биха донесли полза не само на секто-
ра, но и на цялото общество - работ-
ни места, растеж и инвестиции.

ОТ BUSWORLD ACADEMY
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Международният съюз за автомо-
билен транспорт (IRU)  призо-
вава за широкообхватна подкре-

па за индустрията на автомобилния 
транспорт с цел да се стимулирт гло-
балните усилия за възстановяване от 
COVID-19.

На фона на все по-мрачните глобални 
икономически перспективи IRU призовава правителствата 
да засилят усилията за подкрепа на автомобилните превоз-
вачи, за да могат да стимулират по-широко финансово и со-
циално възстановяване.

Предвижда се глобалната икономика да се свие рязко с до 
8% през 2020 г. според Световната търговска организация, 
като световната търговия ще намалее с до една трета.

Услугите по автомобилния транспорт са в основата на 
всяка икономическа за доставки и мобилни мрежи. Новите 
открития обаче разкриват мащаба на въздействието на 
пандемията върху над 3,5 милиона компании, които предос-
тавят автомобилни транспортни услуги по целия свят.

Приходите на фирмите за  пътнически транспорт са 
намалени с до 100% през периода на извънредното положение 
в сравнение със същия период на миналата година. Това вари-
ра от 50% за градски автобуси, до 80% за междуградски ав-
тобусни разписания и до 100% за туристически и трансгра-
нични автобусни услуги.

Приходите на фирмите за превоз на стоки са намалели 
с до 40% през периода на извънредното положение, въпреки 
че някои сегменти за товарен превоз също са намалени, 
като дрехи, цветя, автомобилни части и строителни ма-
териали.

"По целия свят търговските компании за автомобилен 
транспорт, включително милиони малки и средни предпри-
ятия, се“ борят", каза Умберто де Прето, генерален секре-
тар на IRU. „Най-належащият им проблем е ликвидността и 
мнозина сега са на ръба на фалита, като финансовите за-
труднения се очаква да продължат поне до 2022 г.

Констатациите на IRU от транспортните оператори 
в Европа, Азия и Америка също сочат ключови оперативни 
бариери. В товарния транспорт това са законови ограниче-
ния, които не позволяват на шофьорите да работят, за-
дръстванията на границите и закъснения в пунктовете за 
товарене и разтоварване. Пътническите фирми цитират 
спирането на услугите за мобилност, недоверието към об-
ществения транспорт поради социалното  дистанциране и 
разходите за допълнителни мерки за здраве и сигурност.

Поради това IRU предвижда ключови 
краткосрочни мерки за правителствата, 
международните организации и банките, 
за да поддържат ефективно и стимулират 
усилията за възстановяване на  компании-
те на автомобилния транспорт .

ФИНАНСОВ:
- Предоставяне на  директни парични 

субсидии на компаниите за автомобилен 
транспорт като временна помощ, която може да бъде по-
степенно прекратена, когато ситуацията се подобри.

- Улесняване на достъпа до заеми за покриване на промен-
ливи разходи (като текущи оперативни нужди), рефинанси-
ране на съществуващи кредити за закупуване на активи 
(напр. Лизинг на превозни средства) и улесняване на креди-
ти за подновяване на автопарка с ниски или 0% лихвени про-
центи.

  - Забавяне на крайните дати за погасяване на заем и 
вноски по лизинг.

-  Удължаване на сроковете за плащане и / или временно 
намаляване или отказ от данъци, такси и мита, включи-
телно корпоративни данъци, социални вноски и данък

- Намаляване на застрахователните премии и отказ от 
премии за неоперативни превозни средства поради спирани 
стоки и пътнически услуги.

-  Създаване на програми за финансова подкрепа за вре-
менно безработни работници в автомобилния транспорт 
и улесняване на реинтеграцията обратно на квалифицирани 
хора - безработни поради кризата.

НЕФИНАНСОВИ
- Създаване на зелени ленти за товарни автомобили, 

които да бъдат прилагани на всички граници, подкрепени 
от процедури, които предотвратяват допълнително и сис-
тематично спиране на камионите на всички граници

- Даване приоритет на колективния пътнически транс-
порт, особено за работниците, с подходящи здравни за-
щитни мерки.

- Максимална гъвкавост при тълкуването на правилата 
за управление на МПС, ограниченията за управление на МПС 
и толеранса, удължаване валидността на изтекли контрол-
ни документи, включително визи, сертификати и свиде-
телства

Тези мерки следва да бъдат координирани между държа-
вите,  за да се избегне объркване на фирмите и да се поддър-
жа конкурентоспособна транспортна обстановка. 

Глобалното възстановяване от глобална криза се нуждае 
от глобални решения. 

Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира Международният съюз за автомобилен транспорт стимулира 
глобалните усилия за възстановяване от COVID-19глобалните усилия за възстановяване от COVID-19
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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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Производствено въздействие на COVID-19 
върху европейската автомобилна индустрия

Фигурата показва въз-
действието на кризата 
коронавирус / COVID-19 
върху производството на 
моторни превозни сред-
ства за всяка от 27-те 
държави-членки на ЕС 
плюс Обединеното крал-
ство.

Въздействие върху 
производството по дър-
жави, Състояние към 
04.05.2020 г.

• Загубите на произ-
водство в целия ЕС поради 
спиране на фабриките въз-
лизат на най-малко 
2,317,369 моторни превоз-
ни средства досега.

Тази цифра включва 
леки автомобили, ками-
они, микробуси, автобуси.

• Средната продължи-
телност на време на за-
стой в момента е 29 ра-
ботни дни.

• Загубите на произ-
водството очевидно ще 
нараснат, ако се прекрати 
спирането на още заводи 
или се удължи извънредно-
то положение.

• Това е най-пълният 
наличен в момента общ 
преглед, съчетаващ цяла-
та известна информация 
и наличните източници.

 Данните се обобща-
ват от ACEA и се актуа-
лизират ежеседмично, 
като се използват множе-
ство източници, включи-
телно IHS Markit , 
MarkLines, национални асо-
циации на автомобилните 
производители и (публич-
ни) съобщения от произво-
дителите.

• Въпреки това е важно 
да се подчертае, че ACEA 
напълно признава, че този 
преглед не е изчерпателен, 
той служи само като ин-
струмент за показване на 
въздействието на криза-
та в целия ЕС.

Държава Загуби в производството
Време на застой 

(работни дни)
Австрия 26,480 30
Белгия 33,360 25
Хърватия - 29
Чехия 151,598 28

Финландия 16,327 33
Франция 257,802 33
Германия 605,722 29
Унгария 51,552 22
Италия 123,000 33

Нидерландия 30,819 25
Полша 86,098 31

Португалия 41,485 34
Румъния 68,673 31
Словакия 114,632 24
Словения 19,399 27
Испания 436,324 33
Швеция 23,304 15

Великобритания 230,794 36
Общо (EU + UK) 2,317,369 29

Източник: ACEA – European Automobile Manufacturers Association – Европейска Асоциация на 
автомобилните производители
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Уважаеми колеги,

На Вашето внимание предлагаме уебинар органи-
зиран от Busworld Academy съвместно с Global 
Passenger Network.

Този уебинар е насочен към мениджърите на ав-
тобусни компании и автобусни асоциации по целия 
свят и всички заинтересовани страни, които ис-
кат да допринесат за възраждането на индустрия-
та, тотално спряла при извънредното положение с 
Covid-19.

Никой не знае колко време ще отнеме рестарти-
рането на нормалните дейности. Автобусните 
компании, които не могат да преодолеят загубата 
на доходи по време на кризата, не са сигурни, че ще 

успеят след падане на рестрикциите. Милиони ра-
ботни места са застрашени в автобусната индус-
трия и свързаните с нея сектори като туристиче-
ски атракции, събития, хотели, ресторанти и т.н.

В този уеб семинар се обмислят възможни въ-
трешни мерки, които автобусните превозвачи мо-
гат да предприемат сами: как да създадат доходи по 
време на блокиране и как да намалят разходите.

5 мениджъри от най-високо ниво на управляващи 
компании от цял свят (Великобритания, Испания, 
САЩ, Виетнам, Мароко) споделят своя опит и от-
говарят на наболели въпроси и притеснения.

Заедно сме по-силни!

Как могат автобусните превозвачи
да генерират доход и да намалят 
разходите по време на COVID-19?
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Луис А. Педроро е главен изпълнителен 
директор на CAR TOUR, компания на моторни пре-
возни средства в Мадрид, Испания, където управля-
ва автопарк от над 50 превозни средства и 70 слу-
жители.

Луис също е президент на ANETRA, една от две-
те национални Асоциации на автобусните превоз-
вачи в Испания, която се грижи за интересите на 
повече от 900 малки и средни предприятия на ис-
панска територия, представляващи ги на испанска-
та и европейската транспортна администрация.

Освен това Луис е бивш председател на Global 
Passenger network (GPN), където е бил президент 
през периода Ноември 2011 г.-март 2020 г., luisangel@
cartour.es

 Марк Андерсън е управляващ директор 
в Лондон на Anderson Travel с операционни центрове 
на летище Хийтроу, както и център в близост до 
Тауър Бридж в централната част на града.

Започва бизнеса през 1988 г. с един туристически 
автобус, който сам е шофирал и сега работи с близо 
100 служители с автопарк от над 40 превозни сред-
ства, обслужващи екскурзии и обиколки по предва-
рителна програма за частни групи и също специали-
зиран превоз на спортни отбори и техните под-
дръжници.

 Миналата година „Андерсън Травел“ изпълни 
превоза на един-милионния пътник. Марк е дирек-
тор на Global Passenger network, член на Асоциация-
та за търговия във Великобритания, член на Конфе-
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дерацията на пътническите превози и член на Упра-
влението на Комитета за запазени марки – знакът 
за качество за работа на автобусните превозвачи в 
Обединеното Кралство.  Марк също е частен 
собственик и директор на местен полупрофесиона-
лен футболен клуб в района на югозападен Лондон, в 
който живее. , Mark.Anderson@andersontravel.co.uk

Бронвин Уилсън е президент на 
International Motorcoach Group (IMG), частна мрежа 
от 55 оператора на моторни превозни средства в 
Северна Америка. Бронвин има богата глобална ка-
риера като туроператор на пазарите в Австралия 
и Северна Америка. Водеща в международния ме-
ниджмънт за повече от 8 години, Бронвин не само 
разшири членството на водещи оператори на мо-

торни превозни средства, но и ги наложи като 
предпочитан доставчик на транспортни услуги за 
различни клиенти. Bronwyn служи и в Управителния 
съвет на GPN., bwilson@imgcoach.com

Hien Trinh е изпълнителен сътрудник на 
HAIVAN group, компания за превоз на пътници със 
седалище в Ханой, Виетнам с над 250 превозни сред-
ства и почти 1000 служители. Той е и главен изпъл-
нителен директор на Havaz, дъщерна компания за 
технологии на групата HAIVAN, отговаряща за про-
учването, разработването и поддържането на соф-
туер за планиране на корпоративни ресурси (ERP), 
дигитални продажби и маркетинг канал., hien@
haivantravel.com
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Thami Mourad е вицепрезидент на GM2 
Tours, основан от баща му през 2005 г. GM2 Tours е с 
един от най-големите автобусни паркове в Мароко, 
опериращ в 3 различни транспортни дейности.

След като получи инженерната си диплома във 
Франция и стана магистър на науката по инженер-
но управление в Хонконг, Thami Mourad се присъеди-
ни към GM2 Tours.  Изпълнен с енергия и солидни зна-
ния, г-н Thami Mourad е мотивиран лидер със силни 
способности за организационно приоритизиране.  
Фокусът му е да използва най-новите технологии в 
транспортната дейност, за да направи GM2 Tours 
още по-голяма марка, отколкото е днес. Г-н Мурад е 
член на CRT (Регионален комитет по туризъм), 
CGEM (Генерална конфедерация на мароканските 
предприятия) и е избран за член на CCIS (Камара на 
бизнес индустрията и услугите на региона Фес-Мек-
нес)., t.mourad@gm2tours.ma

 

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:
Въпрос: Какво мислите, че ще се случи с ав-

тобусните превози в Италия?

Отговор: На туристическия пазар не съм пози-
тивен. Местният туризъм може да започне от фа-
зата на първото „отключване“, но много бавно. 
Международният туризъм, предимно от Северна 
Америка и Азия ще страда повече и дългосрочно. Ве-
роятно няма да имаме подобни обеми, както бяхме 
свикнали чак до лято 2021 г. или дори по-късно. Транс-
портните компании ще бъдат принудени да осигу-
рят адекватно междуличностно разстояние в пре-

возните средства и това ще доведе до, според мен, 
два противоположни ефекта:

1) Пътуването с автобус ще загуби своето ико-
номическо предимство. Цената на човек почти ще 
се удвои.

2) Обществените транспортни компании няма 
да имат достатъчно превозни средства / шофьори, 
за да покрият търсенето, така че вероятно турис-
тическите автобуси биха могли да се използват за 
подпомагане на обществения транспорт. Също та-
ка компаниите следва да бъдат стимулирани да 
предлагат колективни транспортни услуги на свои-
те служители,а правителствата ще трябва да суб-
сидират.

Въпрос: Какво е бъдещето на нашата индус-
трия поради Covid-19?

Отговор: Бъдещето ще бъде различно, както 
всички знаем, възможно е краткосрочен отлив, кога-
то се „отворим“  и след това по-дългосрочно, дока-
то доверието на хората се върне. С икономическа-
та вреда навсякъде е много трудно да се определи 
какво ще бъде бъдещето.

Въпрос: Дали историческият спад на цените 
на суровия петрол ще даде глътка въздух на пре-
возвачите, които са в затруднено положение по-
ради  COVID?

Отговор: Спадът на цените на горивата е в све-
товен мащаб. Автобусният сектор едва ли може да 
спечели много от това намаление на цената, тъй 
като количеството километри / мили, което изми-
наваме, коренно спадна поради пандемията.

Въпрос: Мислите ли, че туристите ще започ-
нат да идват в Европа от септември?

Отговор: За развитието на туристическите 
услуги много зависи как авиацията ще си възвърне 
доверието и как отново ще започнат полетите.

Въпрос: Бих искал да знам какви организации 
предоставят финансови средства по проекти за 
подобряване на капацитета при стартиране след 
вируса?

Отговор: Това зависи от вашата страна. Пред-
лагам да се свържете с вашето министерство на 
финанси за повече подробности.

Въпрос: Може ли някой да ме уведоми по от-
ношение на финансовата помощ  предвидена за 
автобусната индустрия?

Отговор: Ако говорите за производство на ав-
тобуси, нови поръчки може да отнемат повече от 6 
месеца. В случай, че питате за автобусните опера-
тори, това ще бъде голямо предизвикателство за 
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цените и всичко зависи от новите регулаторни 
норми на всяко правителството.

Въпрос: Намаляването на разходите е крайно 
невъзможно сега, тъй като трябва да поддържа-
ме по-високи стандарти на системите за наблю-
дение на хигиената и здравето на пътниците. 
Може би трябва да имаме UV почистващи пре-
парати, , така нататък и така нататък …

Отговор: Въпросът за намаляване на разходите 
за да оцелеем в криза е от съществено значение.

Но преди да предприемете инициативи, може би 
е препоръчително да се види първо какво ще изис-
кват правителствата от нашите услуги. И след 
това добавете функции, които могат да ви помог-
нат за възстановяване на доверието на пътниците.

Въпрос: Какъв беше отговорът в световен 
мащаб за премахването на данъка за превозните 
средства и следователно е ли възможно да се на-
мали временно застрахователната премия по 
време на кризата.

Отговор: Всяка държава има различни разпоред-
би относно застраховките и как застрахователни-
те компании ще реагират.

Въпрос: Как мислите, че ще бъде възможно да 
накарате по-малко хора да пътуват с автобус, но на 
същата цена?

Отговор: Само ако можем да направим повече 
пътувания в различни часове. В противен случай е 
невъзможно.

Въпрос: Искам да разбера какво мислят хора-
та за това как можем да увеличим пътниците, 
предвид очевидните правила за социално дистан-
циране и намаления капацитет във всички видо-
ве транспорт, след като започнем да излизаме 
от карантината?

Отговор: През първите седмици след каранти-
ната предвид социалното дистанциране можем да 
видим увеличение на броя на необходимите превоз-
ни средства, но това ще е главно  в случая с авто-
бусните услуги. Очаква се увеличението на турис-
тическия туризъм да стане по-дългосрочно, когато 
социалното дистанциране може да е по-малко необ-
ходимо. Много зависи от това как клиентите ни ще 
повярват в колективния туризъм.

Въпрос: Можете ли да направите универсал-
ни норми за пътуващите с автобуси във всички 
страни, така че ние да управляваме нашия път-
нически транспорт с цялата безопасност на бор-
да?

Отговор: Това разбира се би било идеална ситуа-
ция. За съжаление виждаме, че дори в региони с висо-
ко ниво на сътрудничество между държавите (на-
пример Европейския съюз) това не може да бъде по-
стигнато. Няма глобална професионална федерация 
за пътнически транспорт. Но Busworld Academy е 
готова да стане координатор по изготвянето на 
такова предложение от национални професионални 
федерации, ако най-малко 8 национални федерации 
се регистрират в това движение.

Въпрос: Какви действия можем да предприе-
мем за да повишим доверието на клиентите в 

нашите услуги?

Отговор: До-
бър въпрос! На ни-
во компания, бих 
казал, да се под-
държат колкото 
се може повече 
контакти с клиен-
тите доколкото е 
д о п у с т и м о . Н а 
макро ниво може 
да са необходими 
м а р к е т и н г о в и 
кампании за въз-
становяване на 
доверието в ко-
лективните видо-
ве транспорт. Ро-
лята на национал-
ните и междуна-
родните федера-
ции ще бъде съ-
ществена в това 
направление.
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Какво да очакваме 
след COVID-19?

Какво да правим след ограниче-
нията и забраните за пътува-
не?  Съживяването на обще-

ството след карантината вероятно 
ще бъде поетапен и труден процес 
със социално дистанциране и хигиен-
ни нужди както за пътниците, така 
и за персонала.

 Как се подготвят агенциите за об-
ществен транспорт и транспортни-
те фирми за това? Какви са първите 
преживявания на тези, които вече са 
започнали отново? Какви мерки се 
предприемат на етапи от процеса? 
Как могат малки и средни автобусни 
оператори да стартират отново след 
няколко седмици или месеци без дохо-
ди?

Въпроси и теми, на които четири-
ма видни специалисти говорят:

Ян Деман работи в автобусния 
сектор от 2007 г. През 2011 г. става ди-
ректор на Фламандската федерация за 
автобусни компании (BAAV). Той е пър-
вият директор на фондация Busworld, 
която е холдинговата компания над 
Busworld Academy. И двете позиции поз-
воляват да се разберат ежедневните 
нужди на автобусните превозвачи, на 
производителите, да се открият нуж-
дите на обществените власти, а също 
и на пътниците. Настоящите проекти 
се фокусират върху въпросите на безо-
пасността, устойчивостта и комфор-
та, развитието на пазарните ниши и 
подобряването на имиджа на сектора.
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Питър Дж. Пантусо е президент и изпълнителен ди-
ректор на Американската автобусна асоциация (ABA). Като 
изпълнителен директор той е отговорен за ежедневните 
операции на асоциацията, в допълнение към ролята си в ABA, 
той също е президент на Националната асоциация за автобу-
сен трафик и на фондация ABA. Питър има близо 40-годишен 
опит в работата на асоциацията на всички нива. Под ръко-
водството на Питър, ABA се превърна във водеща и най-голя-
ма асоциация за туристически  пътувания в Северна Амери-
ка, представляваща 3800 членове и 65 процента от всички 
автобуси.

Prasanna Patwardhan, президент на  BOCI, Конфеде-
рацията на автобусите и автомобилните оператори на Ин-
дия. BOCI има за цел да насърчава безопасни, интелигентни и 
устойчиви интегрирани решения за мобилност на пътници-
те в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни 
от публичния и частния сектор.

Anna Gronlund – Заместник директор, Федерация 
Swedish Bus & Coach Вицепрезидент на IRU, Федерацията на 
автобусните пътувания, Пътнически комитет.

Въпрос: Забелязвам, че има идея за отлагане (а не за 
отмяна) на пътувания за спасяване на туристическия сек-
тор във Великобритания. Случва ли се нещо подобно на 
друго място?

Отговорено от Ян Деман: В Белгия туроператорите 
могат да предоставят ваучери за компенсиране на отменени 
(автобусни) пътувания,вместо възстановяване на пари в 
брой. Тези ваучери могат да се използват в рамките на една 
година със същия туристически агент / туроператор, който 
ги е предоставил. Само за една година и то само ако ваучерът 
не е използван, клиентът може да поиска възстановяване на 
ваучера. По този начин се опитваме да защитим позицията 
на автобусните оператори с дейности в туристическия сек-
тор.

Въпрос: Какви мерки са необходими за поддържане на 
бизнеса, освен да се търсят субсидии и стимули от стра-
на на правителството?

Отговорено от Прасана Патвардхан: Операторите ще 
трябва да държат своите разходи под контрол. Мерки като 
работа от вкъщи, употреба на технологиите за намаляване 
на работната сила и повтарящата се работа и пр. Оптими-
зирайте ресурсите, използвайте автобусите за различни 
цели за да се гарантира по-голямо използване, сътрудничест-
во между фирмите. Нови начини за генериране на приходи: 
всяка криза носи нови възможности. Човек трябва да бъде 
бдителен и наблюдателен и с отворени очи в променящите 
се изисквания на хората.

Въпрос: Как се оказва финансова помощ на автобусни-
те превозвачи?

Отговорено от Ян Деман: В Белгия частните автобус-
ни оператори / подизпълнители на фламандската PTA полу-
чават 50% от договорната такса за анулирани автобусни 
линии, за да покрият режийните разходи.Няма разлика в под-
крепата, която малки и средни предприятия или други ком-
пании могат да получат от правителството. Компаниите, 
чийто оборот е под 60% в сравнение със същия период на ми-
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налата година, могат да получат еднократна премия от 3000 
евро от правителството.

Въпрос: В много критичен момент от пандемията как 
действа Американската автобусна асоциация за да оста-
не индустрията устойчива?

Отговорено от Питър Пантузо: Сега повече от всякога 
асоциацията и нейните членове имат възможност да ръково-
дят индустрията.Работим с някои членове, които започват 
да изграждат възстановителна стратегия, когато пандемия-
та приключи. Вярваме, че някои от тези стъпки биха могли да 
бъдат допълнителни модели за други членове на асоциацията. 
В допълнение, преди клиентите да се качат на автобуси от-
ново, те ще изискват висока степен на увереност. Работим с 
нашите членове и бихме искали да работим и с компании по 
целия свят, за да определим най-добрите практики за подпо-
магане на възвръщането на тази увереност. Най-важно е, че 
ще бъдат въведени нови процедури за дезинфекция на автобу-
сите, не само ежедневно, но в някои случаи многократно на 
ден. Компаниите, които могат да се представят на това 
ниво, ще бъдат първите, които ще възвърнат доверието на 
пътниците.

Въпрос: Колко служители в автомобилната индустрия 
в САЩ са уволнени? Каква подкрепа им предоставя ABA?

Отговорено от Питър Пантузо: В САЩ има близо 100 
000 служители, които директно работят в автобусната ин-
дустрия. Към днешна дата се смята, че близо 90 процента от 
тях са уволнени и сега са безработни. В някои случаи,компани-
ите ще осигурят много ограничено обезщетение (заплаща-
не), може би заплата за две седмици. Тогава хората ще трябва 
да подадат молба за безработица в държавната / местната 
служба за безработица. Всеки щат има различна ставка, коя-
то ще плаща като обезщетение за безработица на физиче-
ското лице, но в повечето щати курсът ще бъде приблизи-
телно 1200 долара на седмица. Лице, което има доход от 65 
000 долара годишно ще получава приблизително същия про-
цент, както ако той / тя работи.

Въпрос: Има ли значение дали предоставената помощ 
от правителството се отнася до всички компании, неза-
висимо дали те отговарят на определени критерии или 
не?

Отговорено от Питър Пантузо: Пакетът за помощ за 
малкия бизнес, който беше подписан от закона на президен-
та Тръмп на 27 март 2020 г. имаше определени критерии. Из-
исква се една компания да наеме 100 процента от работната 
си сила обратно до определена дата, ако иска  изцяло да пре-
върне заема в безвъзмездна помощ. Банките ще трябва да 
преразглеждат тези заеми, за да гарантират, че бизнесът е 
жизнеспособен и ще има възможност да се върне обратно за-
ема, както и да следва останалите изисквания за заема. В до-
пълнение, автобусните фирми не получиха предпочитания да 
кандидатстват за заеми, с което ABA не беше съгласна. Вяр-
вахме, че автобусните компании са съществена част от 
транспортната система и трябваше да имат приоритетен 
статут при кандидатстване за безвъзмездни средства пред 
други бизнеси, които не са толкова критични за цялостната 
дейност.

Въпрос: Колко време преди да може да се очаква да се 
постигне пика или още е рано да се мисли в тази насока?

Отговорено от Anna Gronlund:  За съжаление мисля, че 
ще отнеме известно време. За автобусите в селските, край-
градските и градските райони, мисля, че броят на пътници-
те ще се върне след първото лято. Основавам твърдението 
си на факта, че много хора ще загубят работата си, временна 
или постоянна, поради COVID-19 и икономическата криза, 
която предизвика пандемията. И тогава нуждата от еже-

дневни услуги от обществения транспорт най-вероятно ще 
намалее. И през лятото, когато училищата са затворени, ра-
ботещите хора отиват на почивки, по-малко хора така или 
иначе пътуват с градския транспорт. За сегмента на турис-
тическите автобуси, тъй като пролетта е най-популярния 
период за пътувания и няма резервации, а идва  лятото, може 
да отнеме година, преди бизнесът да се върне на 100%.

Въпрос: Какви стъпки трябва да се предприемат за да 
се засили доверието на потенциалните пътници в транс-
порта?

Отговорено от Ян Деман: Колективният транспорт 
остава най-добрият отговор на мобилния сектор в борбата 
със замърсяването на въздуха и изменението на климата, но 
сега ще има мерки за социално дистанциране. Зависи какви за-
конодателни мерки ще бъдат наложени, както и от реакция 
на сектора към възможни промени в поведението на пътни-
ците. Ще са необходими маркетингови кампании за убежда-
ване на пътниците да изберат колективен транспорт, как-
то и за градски и междуградски автобусни услуги, училищни 
автобусни услуги, както и за автобусен туризъм.

Въпрос: Ще доведе ли настоящата ситуация до трайно 
намаляване на обществения транспорт  … страх от полз-
ване на обществен транспорт?

Отговорено от Ян Деман: Никой не може да предвиди 
какво ще стане след пандемията и как ще реагират пътници-
те. Ясно е, че за цялото ни общество ще бъде от съществено 
значение да предлагаме автобусни услуги, в които обществе-
ността може да има пълно доверие. Това е изключително ва-
жно не само за икономическото оцеляване на автобусните 
компании, но и за нашето общество като цяло. Само помис-
лете за задръствания или намаляване на парникови газове. И 
в двата проблема съществена роля играе колективизацията 
на пътническия транспорт. Напълно възможно е обаче нови 
превантивни мерки за защита на всички хора в близък кон-
такт с клиенти / пътници да станат новото нормално 
нещо. Производителите на автобуси ще могат да построят 
интериорен дизайн, който съответства на тези изисквания, 
особено за кабината на шофьорите. Моето мнение е, че по-
добни дизайнерски решения ще бъдат по-ефективни и 
по-удобни отколкото носенето на маски и ръкавици. За път-
ниците обаче наличието на гелове и др. в автобусите може да 
помогне, също и за възстановяване на доверието им в авто-
бусните услуги. Но и увеличаване на честотата на автобуси-
те, особено на натоварените линии могат да помогнат за 
поддържане на социалното дистанциране. Би било положи-
телно послание, ако приложим такива превантивни мерки в 
нашите услуги, дори преди те да се изискват от нашите на-
ционални правителства. И определено би помогнало за въз-
становяване на доверието на пътниците.

Въпрос: Макар и несвързано с транспортната индус-
трия, няма съмнение, че ще видим повече епидемии и пан-
демии в бъдеще. Трябва да приемем COVID-19 като ценен 
урок да се подготвим за потенциален натиск от още по-
вече вируси, независимо от техните характеристики. И 
че тази нормалност не е старото нормално, а ще е ново 
нормално.

Отговорено от Питър Пантузо: Напълно съм съгласен. 
Никога не сме минавали през нещо подобно като COVID-19 и 
неговото въздействие на света днес, нито сме подготвени 
за резултата от това как това ще промени живота ни зави-
наги, тъй като мислим за пътувания, работа, срещи, събира-
ния и т.н. Трудно е да си представим, че ще има някакво съби-
тие с подобен мащаб в бъдеще, но се надявам, че всички  пра-
вителствата по света са по-готови да оценят рисковете и 
да действат благоразумно и бързо.
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Борбата с 
Covid-19 в Индия

МОХАМЕД А. АФЗАЛ
Председател и управляващ директор @ AB Business 

Enterprises - Генерален секретар на групата 
Parveen @ BOCI, Индия

Какво правим през периода на карантината COVID19 
за генериране на приходи?

- В цялата страна можехме да видим едва по-малко от 
1% от движението на пътническия транспорт по време на 
карантината, като това беше предимно транспорт на 
консулствата на външните правителства за транзит на 
своите граждани до летището.

- По-малки превозни средства като таксита се използ-
ват за превоз на лекари и служители за спешна помощ.

- Предоставяне на комутационни услуги като  Основни 
стоки / фармация и медицинска техника  / граждански кон-

сумативи.
Какви са хигиенните мерки, които сте взели по вре-

ме на COVID19? 
Превозните средства, използвани за движение по време 

на тази пандемия, периодично се дезинфекцират при всяко 
пътуване.

• Пътници / Служители, влизащи в превозното сред-
ство, задължително дезинфекцират ръцете, осигурени са 
предпазни маски, а  също се сканира за телесна температу-
ра с помощта на безконтактни термометри.

Само 50% от капацитета за сядане е разрешен за използ-
ване във всяко превозно средство за поддържане на социал-
ното дистанциране през цялото пътуване.

• Шофьорите на таксита са снабдени и задължени да из-
ползват предпазни ръкавици  и маска за лице по време на пъ-
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туването.
Какви са мерките, предприети за намаляване на раз-

ходите по време на COVID19?
Заплата на персонала: Искали сме подкрепа от прави-

телството на Индия за заплатите на служителите през 
следващите три месеца от фондовете на ESI / PF.

Данък върху моторните превозни средства: облекче-
ние за пътния данък за следващите шест до дванадесет ме-
сеца.

Тол такса: временно освобождаване / намаление на път-
ните такси през следващите три до шест месеца

Застраховка на превозни средства: Тъй като много 
превозни средства не се използват, са отчетени нулеви ин-

циденти. Следователно искане за удължаване на валидност-
та  на премията за следващата година

Данък - Поради изискването за социална дистанция, 
капацитетът на  пътническите автобуси ще бъде само 
50%, което може да има голямо влияние върху тарифите 
. Поради това е отправено искане да не се начислява да-
нък през следващата година за целия пътнически транс-
порт

Финансова помощ - отправено е искане до финансово-
то министерство за премахване на  лихвите по заеми и мо-
раториум в допълнение към  нови схеми за осигуряване на 
допълнителна ликвидност под формата на заеми с ниска 
лихва или всякакви други подходящи инициативи.
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Бизнесът и Covid-19

МАРК АНДЕРСЪН

Изпълнителен директор @ Anderson 
Travel, Великобритания

ПРЕГЛЕД
Ние сме специализирани в образованието, входящия ту-

ризъм, корпоративния транспорт на привърженици на 
спортни отбори. Имаме и еднодневни екскурзии, частни 
групови и кратки почивки - Anderson Tours с ежедневни за-
минавания от Лондон. Сега в нашия 33-ти сезон, имаме 40 
превозни средства, всички под 3 години и с 6 евро по отно-
шение на емисиите.През 2019 г. превозихме над 1 милион 
пътници на борда на нашите автобуси.

ФОКУС
Автобусните превозвачи се съсредоточават върху 

продажбите, като се стараят да работят добре

РАЗХОДИ
Когато бизнесът процъфтява, ние сме склонни да гледа-

ме на печалбата, а не на разходите си

ВЪЗМОЖНОСТИ
Сега е моментът да разгледаме всеки аспект от наша-

та дейност, за да разберем какви са нашите разходи и как-
ви спестявания можем да направим

БЪДЕЩЕТО
Работата ще бъде бавна в краткосрочен до средно-

срочен план, след като световните икономики започ-
нат да функционират отново, особено за туризма. Ще 
има прекомерно търсене, което ще доведе до намаление 
на цените.
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FIAA 2020 подкрепя 
автобусния сектор

Основните европейски произво-
дители в автобусния сектор 
потвърждават участието си 

в търговското изложение.
Международното търговско изло-

жение за автобуси, FIAA, като се има 
предвид ситуацията, причинена от 
COVID 19 е наясно с трудностите, 
през които преминава тази индус-
трия и иска да допринесе за нормали-
зирането на сектора в най-кратки 
срокове.

IFEMA поддържа датите за най-го-
лямото търговско изложение в Южна 
Европа за продажба, материали и ком-
поненти за автобусните паркове да 
бъде от 6 до 9 октомври с цел насърча-
ване на бизнес отношенията и да ак-
тивира пазара за края и за 2021 година.

В момента FIAA 2020 има резерви-
рана по-голяма площ от 21 000 м2, от-
колкото в последното издание преди 
две години.

Практически всички европейски 
производители потвърдиха присъст-
вието си, заедно с всички испански 
производители на каросерии, широко 
международно присъствие на компа-
нии за компоненти и резервни части, 
като по този начин FIAA стана 
най-голямото търговско събитие за 

автобусния сектор през 2020г.
По-конкретно, Mercedes Benz, Setra, 

Man, Neoplan, Iveco, Scania, Solaris, 
Volvo, VDL, Van Hool, Irizar, Isuzu, 
Karsan, Otokar, Temsa, King Long, 
Castrosua, Sunsundegui, Ayats, Beulas, 
Indcar, Nogebus, Unvi , Car-Bus Net, 
Ferqui, Integralia, Bluebus, AV Euro, 
Autocuby, Esref Karoser и др., са някои 
от основните производители на ав-
тобуси или производители на каросе-
рии от Германия, Швеция, Италия, 
Испания, Франция, Китай, Турция, 
Полша и Румъния, които ще бъдат на 
FIAA 2020.

Ще има и компании от цяла Европа, 

които предоставят услуги или компо-
ненти, като JMB, EMAR-Kiel, Cummins, 
Arconic, Webasto, SIKA, Grupa 
Ekoenergika, Actia Systems, Arcol, Ruspa, 
Stratio Automotive, Brusa Seatings, Molpir 
или Герфлор.

От друга страна, подкрепяни от 
асоциациите CONFEBUS и ANETRA и 
испанската асоциация на производи-
телите на каросерии ASCAB S, се ра-
боти върху конкретни действия за 
привличане на отговорните за град-
ския транспорт за градове и авто-
номни общности, както и частни 
оператори, които предоставят услу-
ги в Испания и Португалия.
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Bridgestone възобновява 
своята дейност в Европа
Bridgestone EMIA възобновява производството 

в европейските си предприятия в Бари (Ита-
лия), в Ланклаар (Белгия) и в Бетюн (Фран-

ция).

Този ход идва след съобщение на 15 април, че произ-
водството във всички заводи на Bridgestone в Испания 
(Бургос, Билбао и Пуенте Сан Мигел) и Русия (Уляновск), 
е възобновено. С това съобщение се потвърждава, че ця-
лата производствена мрежа на Bridgestone EMIA е въз-
становила производството си с изключение на заводи-
те в Индия и Южна Африка, които за момента оста-
ват затворени.

Заводите на Bridgestone бяха затворени в отговор 
на широкоразпространен спад в търсенето на гуми, в 
резултат на пандемията от Covid-19. Въпреки това, 
тъй като нуждата за Bridgestone гуми, от страна на 
бизнеса и на клиентите, започва отново да расте, ком-
панията взе решение да възобнови производството си, 
за да осигури адекватни наличности.

Независимо от това, ситуацията с Covid-19 остава 
изключително тежка, поради което здравето и безо-
пасността на служителите на Bridgestone в заводите с 
възобновена дейност остава ключов приоритет. 
Bridgestone продължава стриктно да следва указанията 
и препоръките на Центровете за контрол и превенция 

на заболяванията (ЦКПЗ), Световната здравна органи-
зация (СЗО) и правителствените разпоредби в страни-
те, в които работи. Освен това компанията е въвела 
щателни процедури и контролни списъци в съответ-
ствие със своите протоколи за предотвратяване на 
професионални опасности, за да осигури социално дис-
танциране и адекватна защита на работната си сила.

Bridgestone продължава да следи отблизо както про-
дължаващата здравна ситуация, така и колебанията в 
търсенето на своите продукти в този период.
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П оради предизвикателствата свързани с 
COVID-19, през предстоящия летен сезон 
най-вероятно повече хора ще използват 

зимни гуми. Важно е да отбележим, че зимните 
гуми не са предвидени за шофиране в по-топло 
време, и поради това са предоставят значително 
по-ниско ниво на безопасност от летните. Екс-
перт от Nokian Tyres съветва да се избягва къс-
ната сезонна смяна на зимни с летни гуми. 
Най-важният съвет е да смените гумите си кол-
кото можете по-рано.

 „Като краткосрочно и временно решение е допус-
тимо. Обаче да се използват зимни гуми за по-дълъг 
период, през пролетно и лятно време, например през 
целия летен сезон, може да се окаже сериозна заплаха 
за безопасността. Особено през месеците когато 
температурите са високи“, казва Мартин Дражик, 
експерт и продуктов мениджър за Централна Европа 
в Nokian Tyres.

.Шофирането на автомобил със зимни гуми през 

пролетта и лятото носи няколко риска. Най-голе-
мите рискове са техният значително по-дълъг спи-
рачен път, промените в стабилността, а също така 
и по-ниското ниво на прецизност при управление. 
Зимните гуми са направени от по-мека каучукова 
смес, която гарантира тяхното правилно поведение 
на пътя по време на ниски и минусови температури. 
В по-топло време те се износват по-бързо и рискът 
от аквапланинг върху мокра настилка се увеличава.

Някои шофьори съща така смятат, че ако успя-
ват да шофират в междинния период, това означава, 
че могат да използват зимните гуми през целия ле-
тен сезон. Това обаче е най-често срещаната грешка, 
която се доближава до поемане на хазартен риск.

 „Ако в настоящата ситуация не е възможно да 
смените гумите си навреме и въпреки това ви се на-
лага да използвате автомобила си, опитайте се да 
приспособите пътуването си, така че да намалите 
риска до колкото е възможно. Шофирайте на по-мал-
ки разстояния и имайте предвид, че можете да срещ-
нете и други шофьори с неподходящи гуми, затова е 

Рисковете от използването на 

зимни гуми зимни гуми 
през лятотопрез лятото
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нужно да увеличите разстоянието за безопасност 
между вашият автомобил и останалите участници 
в движението – до два пъти повече от стандартно-
то разстояние, което е препоръчително да се спазва. 
Бъдете внимателни в завои, намалявайте скорост-
та. Не поемайте никакви ненужни рискове.

Дори и да смените гумите си в началото на лято-
то, и това е далеч по-безопасен вариант отколкото 
да шофирате със зимни гуми през цялото лято. Лет-
ните месеци могат да се окажат особено критични 
в това отношение.

 „При такива условия, всички характеристики за 
безопасност на зимните гуми почти напълно от-
състват. Колата е по-трудна за управление, водата 
не се пренася през каналите толкова плавно, както е 
при летните гуми на мокра настилка, което значи-
телно увеличава риска от аквапланинг по време на 
летните бури и дъждове.“, обяснява Дражик.

КАКВИ СА РИСКОВЕТЕ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО 
НА ЗИМНИ ГУМИ ПРЕЗ ЛЯТОТО

• Спирачният път е с над 20% по-дълъг
• Представянето на гумите е значително по-ло-

шо
• Управлението и маневреността са значително 

по-лоши
• Най-големият риск е при шофиране на мокра 

настилка, тъй като зимните гуми не са проектира-
ни за бързо извеждане на толкова голямо количество 
вода, както е по време на летните бурии, а са създа-
дени да предоставят сцепление на сняг и киша; пора-
ди това има и по-висок риск от аквапланинг

• Зимните гуми имат по-мек каучук, поради кое-
то те ще се износят много по-бързо в топло време

• В някои държави употребата на зимни гуми през 
лятото може да бъде забранено със закон

КАК ДА НАМАЛИТЕ РИСКА, 
АКО ВИ СЕ НАЛАГА ВРЕМЕННО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ 

ЗИМНИ ГУМИ ПРЕЗ ЛЯТОТО
• Ограничете пътуванията си само за най-необхо-

димите нужди
• Ограничете скоростта си поради по-дългия спи-

рачен път и възможните влошени характеристики 
на управление

• Поддържайте по-голяма дистанция за безопас-
ност по време на движение – поне два пъти по-голяма 
от обикновено

• Внимавайте в завоите, намалявайте скорост-
та, и имайте едно наум, че вероятно и други шофьо-
ри управляват автомобили в подобно състояние

• Запазете час за смяна на гумите възможно 
най-скоро
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