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ДА ПРАВИМ СЛЕД КАТО ОТПАДНАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАБРАНИТЕ ОТ COVID-19?
9КАКВОПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА МИНИМИЗИРАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19
9 ИКОНОМИЧЕСКИ
МЕРКИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
9

Лекотоварни
автомобили

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

vw-lekotovarni.bg

Актуално

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

Пулт за конферентна
4-канална уредба и система
за симултанен превод
В
Все
повече
в
нараства
в нуждата
ж
от провеждане
в ж
на
качествени семинари, срещи, конференции и други мероприятия в нашата страна.
За да бъдете конкурентноспособни и да отговаряте на най-новите изисквания за провеждането
на конференции и семинари, имаме удоволствието
да Ви предложим:
z Оборудване на Вашата конферентна зала с един
от последните поколения системи за симултанен
превод
z Професионална кабина за двама преводачи
z Конферентна уредба с 4 канала
z Оборудването е съвместимо със системата Bosch.
Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени
мита.

Пакетна цена: 23 500 евро --> НАМАЛЕНИЕ 30%
---> СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА 16 450 евро
ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0878 575200
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СПИСАНИЕ

ВЕЧЕ МОЖЕ ДА ЧЕТЕТЕ В
ИНТЕРАКТИВЕН ВИД НА WWW.AVTOBUSI.COM
ТАКА БЪРЗО, ЛЕСНО И ДОСТЪПНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ
С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ
В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН
СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.
НАШАТА ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО БЛИЗКО ДО ВАС,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!

ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM
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Стачка на автобусните
превозвачи за Случаен превоз
на 19 май 2020 г.

На 19 май станахме свидетели на изразеното недоволство от страна на автобусните певозвачи от Национално сдружение „Случаен превоз“.
Обявената по-рано стачка обхвана няколко автобусни градове в страната.
Солидарността в този бранш бе видимо изразена и показа действителното
състояние на нещата при този вид превози.
Тук нещата са спрели на 100%. Или както се казва „авотбусите са на трупчета“.
В протеста се включиха не малко фирми , но явната подкрепа от всички засегнати в този случай явно се виждаше.

Този вид превози е от изключително
значение за обслужването на туристите
у нас и в чужбина, както и за редица
трансферни програми за морски и въздушни превози.
В практиката не е рядкост 24-часовата заетост на автобусите. Тук проличава голямата отговорност при обслужването на туристи от цял свят, включително и от България.
Ще предоставим възможността за коментари и откровения за хората в този
бранш на нашите страници.
С една цел – с каквото може да се помогне на колегите от автобусния бранш.
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EXPO

2020

THE DEFINITIVE EXHIBITION
FOR BUS & COACH
PROFESSIONALS
EXPLORE OVER 130 OF THE LATEST VEHICLES
COMPARE PRODUCTS AND SERVICES FROM
OVER 270 EXHIBITORS
KEEP UP TO DATE WITH TECHNOLOGY AND
THE LATEST INNOVATIONS
LEARN ABOUT HOT TOPICS AND FUTURE
TRENDS IN THE MASTER CLASS THEATRE
NETWORK WITH 9,000 PROFESSIONALS
FROM ALL OVER THE WORLD

YOU DON’T WANT TO MISS IT!

REGISTER TODAY
eurobusxpo.com

#EuroBusExpo @EuroBusExpo
бр. 5 (157), май, 2020 Автобуси&микробуси
Organised by

Show Partner
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Развитие на толсистемата ще се
вземе в диалог с превозвачите

Проф. Олег Асенов

Р

ешение за развитието на
тол системата ще се вземе
в диалог с превозвачите.
Това каза проф. Олег Асенов, член
на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ), за предаването „Бизнес.бг“
на БНТ. Стъпката ще бъде направена въз основа на достатъчно
данни и анализ на работата на
системата след края на извънредното положение заради COVID-19.
Общата дължина на пътищата, за
които камионите и автобусите плащат за изминато разстояние - толтакса, е 3 115 км. Те обхващат 803 км
автомагистрали и 2 312 км първокласни пътища. За 2 935 км пътища
втори клас ставката е нулева.
„В област Смолян няма автомагистрала, нито първокласен път, което означава, че камионите и автобусите над 3,5 т там се движат без да
плащат такси. В област Добрич панорамният крайбрежен път, който
не е най-често използваният в маршрутите на транспортния бранш, е
единственият с тол такси“, посочи
проф. Асенов. Според него при анализа на данните с представители на
8

транспортния бранш, спедиторите,
големите търговски вериги трябва
да се прецени взаимодействието
между тарифата и обхвата на пътищата с тол, както и промяната в
натовареността на участъците извън толсистемата. Таксите за изминаване на 1 км зависят от общата
технически допустима максимална
маса на камионите и автобусите,
екологичния им клас, както и от категорията на пътя.
Проф. Асенов напомни, че обхватът на тол системата и таксите
бяха определени в диалог с превозвачите, които се съгласиха, че след анализ на първоначалните резултати
от въвеждането на системата може
да се обсъжда промяната им. В рамките на месец – от 15 май до 15 юни,
Националното тол управление събира и данни за второкласните пътища, по които натоварването се е
увеличило с повече от 50% спрямо
2019 г.
„От началото на 2020 г. до края на
месец май приходите от пътни такси са над 190 млн. лв., от които 163
млн. лв. са от е-винетки и над 27 млн.
лв. – от тол такси“, съобщи още
проф. Асенов. Той коментира още, че

Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

приходите от такси от тежкотоварния трафик за миналата година
на месечна база са съизмерими с приходите сега, дори в условията на извънредно положение заради COVID-19.
„Това постижение на този етап ни
дава основание за умерен оптимизъм“, каза той.
Приходите от маршрутни карти
към 31 май са 17 млн. лв. 75 % от тях
са купени от каналите на АПИ –
терминалите за самотаксуване, сайтът www.bgtoll.bg, мобилното приложение, както и от пунктовете за
обслужване лице в лице на основните
гранични контролно-пропускателни
пункта и в областните пътни управления на АПИ.
До 31 май приходите от автоматично тол таксуване – чрез бордови
устройства и GPS тракери, са 10
млн. лв. „Това показва, че все още има
и местен трафик, който предпочита инцидентно да пътува. Основната причина за това е пандемията и
липсата на възможност превозвачите да прогнозират устойчиво постоянни ангажименти за транспорт“, коментира проф. Асенов.

Представяме ви
Имате проблем с
Вашия Катализатор/DPF/FAP?

В рамките на деня ние ще го
ПОЧИСТИМ РЕЦИКЛИРАМЕ!
100% възстановяване на функциалността
на Вашия филтър!
Как го правим?
Нагряване на нагарите във филтъра
до тяхно възпламеняване чрез Оксиводороден газ!
Екологично (без използването на химически препарати)
Без да се нарушава цялостта на керамиката!
В рамките на деня!
Гарантиран положителен ефект!
Цена: 420 лева без ДДС*
*(цената е за един брой филтър)
преди

преди

след

след

Ню Енерджи Корп. ООД
София, ул. бр.Нешо
Бончев
26
5 (157), май,
2020 Автобуси&микробуси
тел.: 0893461647
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Министър Росен Желязков обсъди с браншови
организации мерките в сухопътния сектор

М

инистърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Росен Желязков представи
пред браншови организации предприетите към момента мерки,
имащи отношение към товарния
и автобусен транспорт. Обсъден
беше и Планът за възстановяване, както и формирането на национални мерки за начина, по който ще се инвестират средствата
от фонда "Следващо поколение
ЕС".
„Всички действия и политики,
които бяха направени към момента
обхващат три аспекта – противоепидемични мерки с цел ограничаване на разпространението на заразата; социални, насочени към запазване на заетостта и икономически,
които са свързани със съхраняването на фирмите и оперативния им
потенциал. Ние имаме амбицията
да направим целенасочен инженеринг по отношение на мерки, свързани с транспорта с ясното съзнание, че до момента няма такива
браншово ориентирани. Ще мислим
10 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

за допълнителни мерки и за оптимизиране на съществуващите. Съгласен съм, че трябва да се търси
диференциран подход и ще направим такива предложения, за да бъде
обхваната възможно най-голяма
част от сектора“, отбеляза Росен
Желязков.
Министър Росен Желязков изтъкна, че разговорите и срещите с
бранша са изключително важни. Те
дават необходимата обратна връзка, за това как работят на практика тези мерки и какво би могло да се
подобри. Той заяви, че предстои поредица от подобни срещи, на които
да бъдат обсъдени всички проблеми
и възможности пред сектора от
административен и икономически
характер. „Трябва заедно да намерим правилните национални политики и решения, които да ни доведат до запазване на индустриалния
капацитет, който има сухопътният транспорт, както и съхраняване на работните места“, допълни
министърът.
На срещата присъстваха браншовите организации от тежкотоварните и автобусните превози
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Мерки на национално ниво, които имат
отношение към автомобилния транспорт
ИКОНОМИЧЕСКИ МЕРКИ
Безвъзмездна помощ
1. МЯРКА 60/40
x Описание: Краткосрочен инструмент за
спешна подкрепа на бизнеса за запазване на заетостта и за гарантиране на доходите на работници и служители. Осигурен ресурс за мярката –
1,5 млрд. лв.
x Бенефициенти: Работодатели, определени с
ПМС № 55/2020, които са прекратили работата
на предприятието, част от него или отделни служители.

2. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ”
2.1. Подкрепа на микро и малки предприятия за
преодоляване на икономическите последствия от
пандемията COVID-19 (мярка „3-10“)
x Описание: Безвъзмездна помощ в размер
между 3 хил. и 10 хил. лв. Общ бюджет – 173 млн. лв.
x Бенефициенти: Микро- и малки предприятия
с персонал до 50 служители, регистрирани преди
01.07.2019 г., от всички икономически сектори (с
изключение на тези, попадащи в обхвата на Програмата за развитие на селските райони), които са
претърпели спад с минимум 20% в своя оборот за м.
април 2020 г. спрямо средно аритметичния месечен
оборот през 2019 г., при минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв.
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2.2. Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
x Описание: Преки безвъзмездни средства в
размер между 30 000 лв. до 100 000 лв. Общ бюджет
на процедурата – 156 млн. лв.
x Бенефициенти: Средни предприятия по
Закона за МСП, регистрирани преди 01.01.2019 г.,
от всички икономически сектори (с изключение
на сектор рибарство и аквакултури; селско стопанство; преработка и/или маркетинг на горски
продукти; предприятия от финансовия сектор),
реализирали нетни приходи от продажби за 2019 г.
в размер на минимум 3 000 000 лв. и регистрирали
спад поне 20% в оборота за един от календарните
месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот през 2019 г.

Предстояща мярка:
Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от COVID-19 на ОП „Развитие на човешките ресурси“
x Описание: Изплащане на 290 лв. компенсация
на автобусните превозвачи с цел запазване на
работното място на всеки служител. Общ бюджет
– 40 млн. лв.
x Бенефициенти: Работодатели от икономическите дейности: „Пътнически градски и крайградски транспорт“ и „Друг пътнически сухопътен
транспорт, некласифициран другаде“

Какво ново у нас

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

„ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

z Централен офис:

гр. София, ул. „Одеса”№36

z Телефони

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

z Представлявано от:

Стефан Хаджигрудев

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

фейл от нови кредити в размер до 500 млн. лв.,
достигайки до 880 млн. лв.
x Бенефициенти: Малки и средни предприятия

РАЗВИТИЕ ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В
ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МСП

7. МЕРКИ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ
(ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ)

x Описание: Предоставяне на необезпечени
оборотни кредити до 300 000 лв., на база на портфейлни гаранции от Българската банка за развитие към търговски банки с цел осигуряване на ликвидност за МСП. Изпълнението на програмата е
финансово обезпечено с 500 млн. лв. за гарантиране на до 2 млрд. лв. оборотни кредити
x Бенефициенти: Микро-, малки и средни предприятия, регистрирани в България, които търпят
неблагоприятни икономическите последици от
разпространението на епидемия от COVID-19.
Инструментът е отворен за всички сектори.

x Описание: Финансова подкрепа за проекти
със значение за градското развитие. Условията по
кредитите са изключително изгодни със срокове
до 20 г., ниски лихви и размер до 40 млн. лв. Общ
бюджет – 418 млн. лв.
x Бенефициенти: Общини, ПЧП и частни предприятия, включително такива засегнати от кризата, като например фирми, опериращи в секторите туризъм и транспорт и др.

4. КРЕДИТИ С ЛИКВИДНА СУБСИДИЯ ЗА МСП
(ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ)

8. ДАНЪЧНИ УЛЕСНЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА ДО 30 ЮНИ 2020 Г.
СЕ УДЪЛЖАВАТ СРОКОВЕТЕ ЗА:

x Описание: Кредити за МСП чрез банки-партньори на Фонда на фондовете в размер до 3.6 млн.
лева, предимно за оборотни средства, с възможност за предоставяне и на дългосрочни инвестиционни кредити до максимум 10 г. Общ размер на
гаранциите – 170 млн. лв. за обезпечаване на нови
кредити в размер до 850 млн. лв.
x Бенефициенти: Малки и средни предприятия,
развиващи дейност в различни сектори, включително и в тези, които са най-засегнати от кризата, като например, транспорт, търговия и др.

5. МИКРО КРЕДИТИ ЗА САМОНАЕТИ ЛИЦА И
МАЛКИ СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ)
x Описание: Финансиране с до 50 хил. лева за
инвестиционни и оборотни средства под формата на дългосрочни кредити до максимум 10 г. Общ
бюджет – 24 млн. лв.
x Бенефициенти: Самонаети лица и малки
предприятия с много кратка или почти никаква
бизнес история (да имат до три завършени годишни финансови отчета), включително такива създадени от уязвими групи (хора с увреждания, до 29
години, безработни повече от шест месеца).

6. ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПОДКРЕПА НА
ЛИКВИДНОСТТА НА МСП (ЕВРОПЕЙСКИ
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД (ДЖЕРЕМИ)
x Описание: Оборотни и многоцелеви кредити,
с възможност за рефинансиране на задължения,
възникнали преди не повече от 60 дни. Общ бюджет
– 160 млн. лв., с възможност за подкрепа на порт14 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

Данъчни улеснения

x подаване на декларациите за облагане с корпоративни данъци
x внасяне на дължимия корпоративен данък по
годишната декларация
x деклариране и внасяне на данъка върху разходите по ЗКПО
x деклариране и внасяне на данъка върху приходите на бюджетните предприятия
x деклариране и внасяне на данъка върху приходите от помощни и спомагателни дейности по
смисъла на Закона за хазарта
x деклариране и внасяне на данъка върху дейността от опериране на кораби
x подаване на годишния отчет за дейността.

9. РАЗСРОЧВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
(ОТЛАГАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА
КРЕДИТИ, ЗАЕМИ, ТАКСИ, ДАНЪЦИ И ДР.)
x На 10 април 2020 г. БНБ утвърди Ред за
отсрочване и уреждане на изискуеми задължения
към банки и дъщерните им дружества - финансови
институции.
x Утвърденият частен мораториум осигурява
възможност за промени в графика за изплащане на
главницата и/или лихвите по задълженията, без да
се променят ключови параметри по кредитния
договор, например вече договорените лихви.
x Могат да бъдат разсрочвани задължения за
срок до 6 месеца, който да изтича до 31 декември
2020 г. Разсрочваните задължения трябва да са били
редовно обслужвани или с просрочие не повече от
90 дни към 1 март 2020 г.
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Представяме ви
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Решенията на Irizar
за борба с вируса в
обществения транспорт

I

превозното средство. Камерата

rizar group ускорява капаци- е оборудвана със сензор за телес-

тета си за иновации с цел реактивиране на сектора на обществения транспорт и насърчаване на безопасна и устойчива
колективна мобилност. Предлагат се решения, разработени
специално за автобуси, за да се
изпълнят мерките за безопасност и хигиена и предотвратяване на разпространението на
вируса в обществения транспорт.

УМНА КАМЕРА ЗА
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
Камерата за контрол на достъпа е интелигентна система
разположена на входа на автобуса. Целта е да предпази пътниците, които проявяват симптоми,
или които не следват протоколите за Covid-19, да се качат на

на температура, която измерва
температурата на пътниците
и сигнализира, когато е над 37 .
Освен това има камери за изкуствено зрение, които могат да
се използват за откриване дали
пътниците носят маски. Пълният процес се извършва автоматично и в реално време.
Когато пътник има треска
или не носи маска, системата ще
подаде сигнал, който ги предупреждава, че може да не се качат
в превозното средство и шофьорът може да действа активно, без да се нуждае от надзор, за
да следва установения здравен
протокол.
Тези камери не записват личните данни на пътниците, за да
се съобразят с изискванията за
поверителност.
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Устройството предоставя
възможност да бъде интегрирано с мениджъра на автопарка,
предоставен от Irizar в неговия
продуктов каталог, за да се осъществява мониторинг и управление на записаните инциденти
Covid-19 бързо и лесно.

АВТОМАТИЧНА
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА БЕЗ
ПЪТНИЦИ НА БОРДА
Това се състои в инсталиране
на неподвижен изход в автобуса,
който се свързва чрез накрайник
към външно устройство и с помощта на пневматична система
за пулверизиране. Така напълно
автоматично се дезинфекцира
автобуса за 30 минути, без пътниците да присъстват.
Това технологично решение,
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хомологизирано от Министерството на здравеопазването,
може да бъде контролирано чрез
индустриални или програмируеми интерфейси и се активира
извън автобуса с минимално
управление и без да се изисква
достъп до шофьорската кабина.
Процесът на небулизиране
продължава между 15 и 30 минути и изисква изчакване от 3 до 4
часа, преди да може да се получи
достъп до туристическия автобус.
Някои от специфичните характеристики, които трябва да
се споменат са лекотата на използване, широката универсалност и приспособимост към
нуждите на всяко превозно средство.

РАЗДЕЛИТЕЛНИ ЕКРАНИ
В ЗОНАТА НА ВОДАЧА И
РАЗДЕЛИТЕЛНИ ТАБЛА
НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ
СЕДАЛКИ
Irizar предоставя на транспортните фирми екрани за разделяне на водачите и лесни за
инсталиране разделителни панели за сядане с цел осигуряване защита както за водачите, така и
за пътниците.
И двете решения, предназначени за моделите Irizar i3le, Irizar
i4, Irizar i6 и Irizar i6S, са разработени и произведени с материали, които отговарят на изискванията на действащите закони
по отношение на косвеното зрение (R. 46), вътрешно обзавеждане (R. 107), пожароизвестяване (R.
118) и поглъщане на енергия (R.
80).

ПРЕЧИСТВАНЕ НА
ВЪЗДУХА С ECO3
Пречиствателят на въздух
Eco3 е устройство, което намалява драстично плесен, бакте-

рии, вируси, летливи органични
съединения, алергени и др. и предотвратява неприятните миризми. Функционалността му се
основава на генериране на отрицателни йони и озон в подходящи пропорции и увеличаване на
концентрацията на кислород, за
да се елиминират миризмите и
за да се поддържат здравословни
нива с цел предпазване въздухът
вътре в автобуса от замърсяване.
Турбините в устройството
разпределят
озона
през
вътрешността на автобуса, за
да се получи дезинфекция.
За разлика от другите системи за почистване и дезинфекция,
Eco3 е проектиран да върши
своята работа с пътниците на
борда и когато превозното средство се движи. Това решение е
широко тествано на пазара и неговата ефективност е одобрена

от SGS, световен лидер в инспекцията, проверката, тестването
и сертифицирането.
От друга страна, трябва да
се отбележи, че използването на
системите за климатичен контрол, инсталирани в автобусите, също допринасят за предотвратяване на заразяването с
инфекции чрез биоаерозоли, тъй
като те имат системи за обновяване на въздуха, които гарантират пълно обновяване на въздуха на всеки 3 до 6 минути.
При отворени дюзи има вертикален поток въздух отгоре
надолу със скорост, която възпрепятства кръстосаното заразяване между пътниците. И при
затворени дюзи, дизайнът на дюзите генерира ефект на „балон“
или „балдахин“ около пътниците,
което създава бариера за биоаерозолите, създадени около тях.
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MPK Poznan поръча 37 електрически
автобуса, произведени от Solaris

А

втобусите с нулеви емисии
ще бъдат доставени от
производителя през втората половина на 2021 г. Автобусният парк на MPK ще бъде разширен с най-съвременни автобуси, тъй като те ще се присъединят към 21 електрически автобуса, които превозват жителите
на Познан от няколко месеца
насам.
На 28 май представителите на
борда на Solaris и познанския оператор MPK подписаха договор за доставка на 37 електрически автобуса
Urbino electric. 31 от тях ще бъдат
дълги 12 метра, докато останалите съчленени 6 превозни средства
ще са по 18 метра. Договорът е на
стойност над 90 милиона PLN
нето. Съгласно споразумението
доставките на иновативните автобуси Solaris ще започнат през есента на 2021г.
„Това е много добра новина за града и неговите жители. Електрическите автобуси означават още
по-екологичен обществен транс-

порт, по-чист въздух и следователно по-добро качество на живот
и това е, което ни интересува
най-много “, каза Яцек Яскояк, кмет
на град Познан. „Все още не е минала година, откакто първите електрически автобуси дойдоха в Познан и сега се поръчват и още. Това
показва последователността на
MPK Poznan в усилията за подобряване на условията на живот в града. Заслужава да се подчертае, че
тези дейности са част от по-широка програма. В момента подготвяме Стратегията за развитие на
електромобилността за град Познан до 2035 г. Основната цел на
програмата е да подпомогне развитието на широко дефинираната
политика за електромобилност и
устойчивото развитие на транспорта и мобилността в Познан “,
добави той.
Жителите на Познан вече няколко месеца се возят на автобуси,
произведени от Solaris. 21 автобуса
бяха доставени на MPK в края на
2019 г. и в началото на 2020 г. Благодарение на новата инвестиция
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електрическият парк на транспортния оператор ще бъде разширен. Новите превозни средства без
вредни емисии ще работят по линии в гъсто населени градски квартали, което ще доведе до по-чист
въздух и по-добро качество на живот на жителите.
„Ние се стремим общественият
транспорт, както с автобус, така
и с трамвай, да стане все по-достъпен, привлекателен и екологичен.
Със закупуването на автобуси без
емисии се опитваме да отговорим
на изискванията, определени в Закона за електронната мобилност.
„В Solaris вярваме, че бъдещето
на обществения транспорт е с
електрическо захранване и затова
сме много доволни, че MPK Poznan
реши да трансформира своя автобусен парк, избирайки електробуси
Urbino без емисии. Инвестициите
в устойчив градски транспорт ще
позволят високо качество на въздуха в града и качествен живот на
жителите му, което прави Познан
един от най-модерните метрополиси в Европа“, заяви Петрос Спи-

Какво ново в чужбина

нарис, вицепрезидент на Solaris Bus
& Coach SA , при подписване на договора.
Всички 37 превозни средства ще
бъдат оборудвани с батерии Solaris
High Power, предназначени за бързо
зареждане. Автобусите Urbino 12
ще разполагат с 4 пакета с мощност над

120 кВтч, докато съчленените единици ще бъдат оборудвани с 6 пакета с мощност над 180 кВтч. През
целия ден батериите ще се зареждат с помощта на едно от няколко
бързи зарядни устройства за пантограф, разположени на автобусните терминали Os. Sobieskiego и Os.
Garbary, където в бъдеще ще бъдат
поставени допълнителни зарядни
устройства. Нещо повече, устройствата за зареждане също ще
бъдат инсталирани на
терминала Gorczyn
и автобусното
депо на
улица

Kacza (в момента през нощта електрическите превозни средства се
зареждат чрез щепсел на автобусното депо на улица Warszawska).
Климатизираните автобуси ще
се наблюдават от система от вътрешни камери и за първи път в
автобуси за Познан, също и от
външни камери, които наблюдават
дясната страна на автобуса и пантографа. За комфорта на пътниците на борда ще има цялостна информационна система за пътници,
състояща се от четими съвременни дисплеи за дестинация, интериорни дисплеи, система за гласово
оповестяване и екрани, показващи
информация, генерирана от оператора. Нещо повече - напълно нископодовите превозни средства ще
разполагат със специално помещение за инвалидни колички. Те също
ще разполагат с място за велосипеди и USB портове за зареждане,
както и за външно осветление на
вратата.
Solaris е един от водещите производители на електрически автобуси в Европа. В момента обемът
на поръчките включва около 1000
превозни средства без емисии, които производителят вече е продал
в 18 държави.
Полша е на пето място в Европа
по отношение на общия брой електрически автобуси в градовете.
След като достави около 70% от
всички електрически автобуси на
вътрешния пазар, Solaris е основният партньор на полските градове
и операторите на обществения
транспорт при преминаването
към обществен транспорт без
емисии.
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VOLVO BUSES с поръчка за
128 хибридни автобуса за Брюксел

B

russels STIB-MIVB е

направил поръчка за 128 хибридни автобуса Volvo. Освен автобусите, поръчката обхваща и опции за обслужване и
поддържане. Тези 128 автобуса
ще бъдат доставени през 2021
г. като целта е постепенно да
се преобразува целият автобусен парк на града и да премине на електрическо задвижване.
Закупуването на 128 хибридни автобуса Volvo 7900 се извършва в рамките на споразумение, което беше предоставено на Volvo Buses
от STIB-MIVB през 2018 г.
STIB-MIVB осигурява обществения транспорт в белгийската столица. Оттогава Volvo
достави 110 хибридни автобуса за мрежата на
градския транспорт в Брюксел.
Първата партида превозни средства е оборудвана с достъп до системата за управление на
автопарка на Volvo Buses. „Много е вдъхновяващо,
че Брюксел и STIB-MIVB продължават развитието на устойчива система за обществен транспорт, дори и в тези трудни времена. Устойчивостта ще продължи да бъде на първо място в
дневния ред на градовете, които също продължа22 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

ват напред “, казва Хокан Агневал, президент
на Volvo Buses.
„Автобусната мрежа
в Брюксел се развива бързо по две допълващи оси:
енергиен преход от една
страна и основен редизайн на нашите маршрути за допълнително увеличаване на обществения транспорт с почти
30% за няколко месеца. Хибридният парк на Volvo е
основен градивен елемент,
който дава възможност на
STIB да се възползва от това
двойно предизвикателство. “, Казва
Рено де Сен Мулен, старши вицепрезидент по транспортни системи в STIB-MIVB.
Връзката между Volvo и Брюксел е дългогодишна, като серията B59 се движи по улиците на
Брюксел още през 80-те и 90-те.
Volvo 7900 Hybrid се задвижва изцяло от електричество, тихо и без вредни емисии. При по-високи скорости малък дизелов двигател се активира автоматично. Батериите се зареждат чрез
енергията, възстановена по време на спиране,
така че не е необходима инфраструктура за зареждане.
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100 електрически автобуса
YUTONG доставени в Казахстан

Н

аскоро 100 електрически автобуса Yutong
E12 пристигнаха в Казахстан. Първата
партида от 20 автобуса е пусната в експлоатация по основните автобусни маршрути
на Нур-Султан, столицата на Казахстан. С
участието си в Busworld Asia миналата година, чистите електрически автобуси на Yutong
придобиха популярност в автобусната индустрия на Казахстан, което помогна на Yutong
да получи този договор.
Това е най-голямата единична поръчка на електрически автобуси в Казахстан и дори в страните от ОНД, както съобщава Yutong. Въпреки че
Казахстан е най-голямата страна на нефтен и газов ресурс в Централна Азия, страната участва в
новото глобално енергийно развитие.
През януари 2019 г. Казахстан взеха електрически автобус Yutong за пробна експлоатация в
Нур-Султан. В средата на 2019 г. Казахстан проведе наддаване за нови енергийни автобуси, което
беше спечелено от Yutong. През зимата температурата в Нур-Султан обикновено е под минус 40
°C. За да завладее това замръзващо студено време, Yutong предприе разнообразни мерки относно
термоустойчивите характеристики на електрическите автобуси, за да издържат на тази специална климатична среда.
От декември 2019 г. общият обем на продаж24 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

бите на Yutong в Казахстан от 2005 г. насам е надхвърлил 2000, което представлява повече от 40%
от износа на Китай на големи и средни автобуси,
изнасяни в страната.
Yutong е изнесъл над 70 000 автобуси по целия
свят и е постигнал продажбите на нови енергийни превозни средства във Франция, Великобритания, България, Исландия, Дания, Финландия, Чили,
Мексико, Казахстан, Китай Макао и др.
Китайската компания има повече от 200 оторизирани бензиностанции или сервизни компании
на задгранични пазари и над 320 оторизирани сервиза. Производителят също така е създал редица
центрове за резервни части в чужбина - в Русия,
Австралия, Панама, Южна Африка, ОАЕ и други
страни.

Актуално

PROFITABILITY HAS
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.
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Ebusco печели престижен конкурс за
автомобилни марки със своя Ebusco 3.0

E

busco печели

престижния и международно известен конкурс за автомобилни
марки. Ebusco е победителят в категорията за търговски превозни средства. Други
победители в този конкурс са марки като
Porsche, Bentley и Volkswagen.
Ebusco е много горд, че е награден от единствения неутрален, международен конкурс за дизайн на автомобилни марки, който се превърна
във важно световно събитие в сектора.Журито
на Германския съвет за дизайн беше силно впечатлено от изключително успешното представяне и дизайн на този композитен автобус.

ЗА EBUSCO 3.0
Ebusco разработи истинска иновация в индустрията на електрическите автобуси.
Ebusco 3.0 е с намалено тегло от 33% (!) и обхват до 500 км с едно зареждане.
С тази нова разработка Ebusco се равнява с автобуси с дизелово гориво, но без вредни емисии и
високи разходи за гориво, с много по-голям комфорт, по-добра безопасност и повече място за
пътниците. Веднага след пускането на пазара,
марката и репутацията на Ebusco надхвърлиха
26 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

очакванията в световен мащаб. Ebusco разработи
този иновативен изцяло електрически автобус с
многофункционален екип от ключови експерти,
спечелили своята репутация в аерокосмическата,
автомобилната и електронната сфера, които
имат основен акцент върху композитните части. Екстериорът и интериорът на автобуса са
проектирани от KesselsGranger DesignWorks.
Първите 2 автобуса Ebusco 3.0 ще бъдат въведени в експлоатация в Мюнхен в края на тази година, а приблизително още 50 ще последват в Европа от 2021 г. нататък.
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Busworld India
а
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о
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С

ограниченията за глобалната търговия
и пътувания в настоящата ситуация,
Busworld и Messe Frankfurt India съвместно обявиха отлагането на Busworld
India. Първоначално планирано да се проведе
през август 2020 г. в Международния изложбен център на Бангалор (BIEC) в Бенгалуру,
сега търговският панаир ще се проведе от 6
до 8 октомври 2020 г. на същото място.
Като се вземат предвид препоръките за
предпазни мерки при настоящата ситуация, изданието на Busworld India през 2020 г. се отлага
за октомври, за да се гарантира, че индустрията може да подкрепи ефективното завръщане
на бизнеса. След тесни консултации с изложители и индустриални асоциации, които силно подкрепяха отлагането, организаторите се съгласиха, че това е най-добрият и отговорен курс на
действие за индустрията, което също ще даде
време на изложителите да планират по-ефективно участието си.
Съвместно изявление, издадено от Busworld
и Messe Frankfurt India, гласи: „Като организатори искаме да гарантираме, че събитието оптимално изпълнява целите си, когато браншът може безрезервно да се събере заедно за обмен на
знания и технологии. Бяхме в постоянен диалог
с участниците в индустрията, които силно
подкрепят това решение. Средата трябва да е
благоприятна за бизнеса - и по-важно за здравето на нашите изложители, посетители, служители и всички заинтересовани страни“.
Busworld India ще продължи да бъде обединяващо събитие за индустрията на автобуси в
Индия , за насърчаване на иновациите и обмена
на технологии, които ще изграждат стратегическо сътрудничество и сътрудничество в сектора. От сега до откриването на Busworld Indiа
през октомври организаторите имат за цел да
продължат да поддържат свързана индустрията чрез своята серия от уебинари, за да подпомогнат сектора във фазата на възстановяване.
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Защо да посетите
Международен технически панаир
Пловдив през септември 2020

ПОЛЗИ
• Запознаване с авангардната индустрия на живо
• Ориентиране в кардиналните промени в деловия
свят
• Информация за нови продукти, услуги и оферти
• Бизнес срещи с представители на водещи фирми
• Проучване на конкуренцията и пазарите
• Възможност да се посетят артсъбития от програмата на Пловдив като Европейска столица на културата

ПРОФИЛ НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ
• Търговия – с най-голям дял
• Производство – втората по големина група
• Услуги и инженеринг
• Научна и развойна дейност
• Нови участници – средно 30% всяка година
• Компании, предлагащи цялостни решения на потребителите

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Специалистите могат да направят своята визита
по-ефективна, като посетят събитията от съпътстващата програма, които всяка година са средно 35.

ОСНОВНИ ТЕМИ:
•
•
•
•

Иновации от и за Индустрия 4.0
Растеж на бизнеса и нови модели
Финанси и инвестиции
Международни връзки и пазари
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Euro Bus Expo
отложено за
2021 година

О

рганизаторът на Euro Bus Expo Diversified Communications UK потвърждава, че тази година събитието за съжаление е отложено поради продължаващата пандемия на коронавирус COVID-19. Единственото
специализирано търговско изложение във Великобритания за сектора на автобусите ще се
проведе на 26-28 октомври 2021 г. в NEC Бирмингам.
Автобусната индустрия е сред най-силно засегнатите както от пандемията, така и от
последвалите правителствени ограничения.
Докато някои от строгите мерки за блокиране на Обединеното кралство вече започват да се
облекчават, социалното дистанциране и ограниченията за масовите събития вероятно ще останат в сила в обозримо бъдеще. Много изложители
и посетители на Euro Bus Expo са от чужбина. Съществува голяма несигурност относно организирането на подобни пътувания в средносрочен
план.
Хелън Конуей, директор на Euro Bus Expo Event,
казва: „Отблизо следим бързо променящите се
развития през тези тежки времена . Въпреки че
знаем, че автобусната индустрия е силно устой32 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

чива, имаме предвид, че за мнозина в сектора 2020
г. вероятно ще бъде най-трудната година, пред
която са изправени. Въпреки че продължаваме да
се надяваме, че строгите мерки за ограничено социално взаимодействие ще бъдат облекчени до
есента, твърде много въпроси остават около
практическите договорености, за да може да се
изпълни Euro Bus Expo през тази година.
Безопасността и успехът на нашите изложители и посетители са нашият основен приоритет. Поради тази причина ние взехме трудното,
но необходимо решение да отложим Euro Bus Expo
до 26-28 октомври 2021 г.“
Греъм Видлер от Конфедерацията на пътническия транспорт (CPT) добавя: „В момента автобусната индустрия е изправена пред безпрецедентни предизвикателства. Имайки това предвид, CPT разбира решението за отлагане на Euro
Bus Expo. Безопасността и благополучието на изложители, лектори и посетители винаги трябва
да са на първо място.
Междувременно аз и моят екип от CPT продължават да бъдат ангажирани да подкрепят членовете и да гарантират, че жизненият принос, който те дават за успешното възстановяване на
коронавирус COVID-19, се признава. Очаквам с нетърпение Euro Bus Expo през 2021 година.“

Актуално

Какво да правим след като
отпаднат ограниченията и
забраните от COVID-19?
С
ъживяването на обществото след извънредното положение с Codid-19 вероятно ще бъде поетапен и
труден процес със социално дистанциране и хигиенни
нужди както за пътниците, така и за персонала.
Как се подготвят транспортните фирми за това?
Какви мерки се предприемат? Как могат малки и средни автобусни фирми да стартират отново след няколко
месеца без доходи? На въпросите отговарят пет експерта от областта на транспорта:

Елке Ван ден
Бранд е министър на
Брюксел по въпросите на
мобилността, благоустройството и безопасността за Groen в правителството на Vervoort III .
Като председател на Фламандската комисия на
общността (VGC) тя отговаря и за бюджета, Финансите, благосъстоянието, грижата за децата и
градската политика.
Мобилността и безопасността на движението по пътищата са стратегически
приоритети на тази администрация. От началото на законодателната власт правителството реши да инсталира
„зона 30“ за целия регион, като намали ограничението на
скоростта до 30 км / ч. Освен това правителството адаптира Good Move, което има за цел да замени една четвърт
от автомобилния трафик с използване на велосипеди и обществен транспорт. Good Move също има амбицията да
сведе от нула жертвите на пътя.
Елке Ван ден Бранд е завършила комуникационни науки
във VUB. Тя започва своята кариера в UCOS (Университетски център за сътрудничество за развитие) и работи като
изследовател по препятствията в академичната кариера
на жените. След като се присъединява към зелената партия
(Groen), тя става член на парламента в Брюксел (2009-2014) ,
както и на фламандския парламент (2014-2019).

Раки Басу е съветник по транспорта и инфраструктурата в Световната банка със седалище във ВашингтонРаки Басу е съветник по транспорта и инфраструктурата
в Световната банка със седалище във Вашингтон. Има над
20 години световен опит в електронната мобилност, превозните средства и управлението на глобалната верига за
доставки. Раки Басу също е член на екипа за управление на
Smart Pandemic в университета Berkeley University of
California в Лос Анджелис.

Басу споделя, че Световната банка отпуска
държавни заеми за финансиране с ниски лихви, като
за борба с пандемията
COVID-19 Световната
банка е одобрила финансиране от 14 милиарда долара, от които 6 милиарда
долара ще бъдат изразходвани за създаване на здравни заведения и свързани с
тях услуги.
Заемите са дългосрочни, от 20 до 25 години с нив и могат да се дават
в на всеки
в
ски лихви
сектор. „Работим въз
основа на търсенето. Държавите идват при нас за заем за
конкретен сектор. Работим съвместно с националните министерства на финансите, за да обхванем проекта, за който е поискан заемът. След като това бъде направено и одобрено, заемът отива в Министерството на финансите,
който го отпуска на сектора на кандидата. “ Повечето от
заемите от Световната банка са съсредоточени върху публичния сектор, но има възможност и частният сектор да
получи заем. „Има кредитни линии и гаранции в подкрепа на
кредитирането на частния сектор. След това парите от
Световната банка пак отиват в Министерството на финансите и се разпределят на избрани участващи финансови
институции, които ще го съфинансират, включително
участие със собствен капитал и ще го дадат на заем на
частния сектор“.

Ян Деман работи в
автобусния сектор от 2007
г. През 2011 г. става директор на Фламандската федерация за автобусни компании (BAAV)Ян Деман работи в автобусния сектор
от 2007 г. През 2011 г. става
директор на Фламандската федерация за автобусни
компании (BAAV). Той е първият директор на фондация Busworld, която е холдинговата компания над
Busworld Academy. И двете
позиции позволяват да се
разберат ежедневните нужди на автобусните превозвачи, на
производителите, да се открият нуждите на обществените
власти, а също и на пътници.
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Форум
Настоящите проекти се фокусират върху въпросите на
безопасността, устойчивостта и комфорта, развитието
на пазарните ниши и подобряването на имиджа на сектора.

Крейг Циприано e
назначен за действащ
президент на MTA Bus
Company и изпълняващ
длъжността старши вицепрезидент в отдела за
автобуси в Ню Йорк Транзит (NYCT)Craig Cipriano
Крейг Циприано e назначен за действащ президент на MTA Bus Company
и изпълняващ длъжността старши вицепрезидент в отдела за автобуси в Ню Йорк Транзит
(NYCT) през юни 2019 г. Той
отговаря за управлението
на най-голямата автобусна агенция в Северна Америка с над
два милиона клиенти на ден. Той ръководи и най-голямата
операция по паратранзит в Северна Америка / В Северна
Америка „паратранзит“ е транспортна услуга, която предоставя обслужване по фиксиран маршрут чрез предоставяне на индивидуализирани возила без фиксирани маршрути
или разписания / с приблизително 158 000 регистранти.
Преди това Крейг изпълнявал функциите на изпълнителен вицепрезидент на MTA Bus Company / MTA NYCT/ , „Департамент автобуси“ от 2014 г. Той отговаря за бюджет
от 3,7 милиарда долара, стратегическата политика, планиране и изпълнение за комбинирано годишно разпределение на
автобуси и паратранзит от около 700 милиона, с 49 опериращи локации в метрополията на град Ню Йорк и 7 400 превозни средства.
Г-н Циприано има над 30-годишен опит в обществения
транзит и доказан успех като стратегически лидер, предоставящ ориентирани към клиента, технологични и управлявани от данни решения за подобряване на автобусните
и паратранзит операции.
Притежава бакалавърска степен по машиностроене от
университета „Стони Брук“ и магистърска степен по градско и регионално планиране от университета в Рутгерс.
Ли Фън е служител в
обществения транспорт
на Джинан в Китай от
2006Ли Фън е служител в
обществения транспорт
на Джинан в Китай от 2006
г., а сега е заместник-директор на компанията. Той е и
директор на изследователския институт за обществен транспорт в Джинан
от май 2017 г. През 2013 г.
Ли Фън се дипломира магистър по инженерство в
университета в Шандонг, а
от 2014 г. има и магистърска степен по бизнес администрация в Държавния университет в Мисури в САЩ. Неговият богат професионален опит
е в планирането и операциите на обществения транзит, както и успешното завършване на множество проекти в Китай
в тази област.
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ЕКСПЕРТИТЕ ОТГОВАРЯТ:
Въпрос: Очаквате ли общественият транспорт да
възвърне старото си положение преди Covid-19, като се
имат предвид новите норми за социално дистанциране?
Отговор от Ян Деман: Социалното дистанциране
(надяваме се) е временна мярка, докато не се намери ваксина
достъпна за всички.
Отговор от Крейг Циприано: Очакваме бавно завръщане, тъй като икономиката и моделите на работа отнемат време, за да се нормализират.
Въпрос: Считате ли, че социалното дистанциране
ще бъде приложено, след като извънредното положение се
премахне? Ако да,колко време ще продължи?
Отговор от Ян Деман: Социалното дистанциране
(надяваме се) е само временна мярка, докато ваксината не
стане достъпна за всички.
Въпрос: Със сегашните норми за социално дистанциране ще трябва ли да се увеличи капацитетът на автобусите? Което означава повече автобуси и съответно
повече разходи?
Отговор от Ян Деман: В Белгия социалното дистанциране означава поддържане на поне 1,5 метра между всеки
човек. Това означава ,например , капацитет от 10 души в
12- метров автобус. Частни транспортни фирми не биха
могли да просъществуват без осигурена външна помощ.
Отговор от Крейг Циприано: Повече автобуси за
по-малко хора означава повече субсидии за обществения
транспорт.
Въпрос: Поддържайки социалната дистанция, как да
се справим с купуването на билети в автобуса?
Отговор от Крейг Циприано: Ще ускорим качването от всички врати, което ще ни позволи да събираме парите за билети по-бързо, а това също осигурява социално разстояние между персонала на автобуса и клиентите. Като
част от дългосрочно решение ще проучим бъдещите дизайни на автобусите, които включват осигуряване на отделни
прегради на персонала.
Въпрос: Как да балансираме привлекателността на
обществения транспорт, указанията за физическо дистанциране и личния живот / гражданските свободи?
Отговор от Ян Деман: Добрата комуникация ще
бъде абсолютно необходима. Както беше казано, надяваме
се социалното дистанциране да бъде временна мярка, докато не получим ваксина.
Отговор от Крейг Циприано: Очакваме ползването
на обществения транспорт да се връща бавно и да се коригира според указанията за обществено здраве.
Въпрос: Мислите ли, че пътниците ще използват
автобуси или ще преминат към автомобили поради социалното дистанциране?
Отговор от Ли Фън: През периода, когато пандемията все още преобладава, ще има ситуации, когато пътниците ще избягват обществения транспорт колкото е възможно повече.
Въпрос: Разбрах, че не установявате фиксиран максимален брой пътници за всеки тип превозно средство.
Хората трябва само да носят маски и да са максимално

Актуално
дистанцирани в превозното средство, но пътниците могат да стоят и на метър един от друг. Така ли е?

Отговор от Ян Деман: Правилата за обществения
транспорт в Белгия са разстояние от 1,5 метра между
всички пътници, но ако това не е възможно, носете маски!
Препоръчително е да има еднакви правила във всички
подсектори: градски транспорт, училищни автобуси, случайни превози.
Въпрос: За да запазят социалното дистанциране,
транспортните фирми ще печелят по-малко. Правилно
ли е да се предполага, че субсидиите, плащани от общините, трябва да се увеличават? Можем ли да видим и
увеличение на цената на транспортните билети?
Отговор от Ян Деман: Едва ли която и да е автобусна линия в световен мащаб е самоподдържаща се. Общественият транспорт винаги ще се нуждае от публично финансиране. Министър Ван ден Бранд спомена, че Брюксел например няма да повиши цената на автобусните билети. Повишаването на автобусните билети е чувствително политическо решение. Все пак за автобусните превозвачи много
зависи от техния модел на приходите: публично финансирани, фиксирани договорни такси за услуги или чисто въз основа на продажба на билети.
Въпрос: Могат ли пътниците да стоят прави?
Отговор от Ян Деман: Прави или седнали няма значение. Важното е социалното дистанциране.

Отговор от Ли Фън: Седналите пътници представляват само около 25% от натоварването на превозното средство.

Отговор от Крейг Циприано: Това е въпрос за нашите служители в общественото здравеопазване, но ние
тестваме антимикробни филтри на климатичната система в автобуса.
Въпрос: Как да са сигурни пътниците, че няма да се
заразят от седалките, на които седят?
Отговор от Ли Фън: Използваме всички ефективни
интерактивни методи за обществено действие на мерките за предотвратяване и контрол на епидемиите на предприятията.
Отговор от Крейг Циприано: Почистваме всички
наши превозни средства, включително ежедневна дезинфекция на автопарка и използване на антимикробни спрейове. Продължаваме да тестваме други средства за почистване, като например използването на UV светлина.
Отговор от Елке Ван ден Бранд: Метрото и
трамваите се почистват по-редовно, за да се гарантира
безопасността на пътниците.
Въпрос: Как може да се контролират пътниците,
когато настъпи пиковото време?
Отговор от Ян Деман: Може да се публикуват интервалите на заминаване на линиите в App Приложението,
така че гражданите да могат да пътуват по планиран начин и да избегнат задръстването, причинено от дългото
чакане на спирката. Второ, може постоянно да се напомня
на пътниците да обръщат внимание на социалната дистанция. Трето, строг контрол върху заетостта на автобусите.

Въпрос: Някой предлага ли автобусни екскурзии осОтговор от Крейг Циприано: В Ню Йорк няма про- вен обществен транспорт? Ако е така, имате ли стра-

блем пътниците да са прави в превозното средство.

тегия да започнете отново?

Въпрос: С цел избягване на COVID – Как е препоръчително да се пътува в автобуса – с отворени прозорци
или на климатик?

Отговор от Ян Деман: Очаква се границите да отворят отново през следващите седмици / месеци, постепенно
и при конкретни условия. Нямаме информация за подкрепа
на международните пътувания … политиката може да е да
я обезкуражим (само необходими пътувания). Ето защо ще
са необходими добри комуникационни и маркетингови кампании за всеки вид колективен транспорт … и това ще е от
съществено значение, ако не искаме отново да стигнем до
повече задръствания и замърсяване.

Отговор от Ян Деман: Повечето правителства съветват отворени прозорци.

Отговор от Ли Фън: Няма специален тест и сравнение, но мисля, че е по-добре прозорците да са отворени, да
не се използва климатик.
Отговор от Крейг Циприано: Нашата съществуваща политика е да държим прозорците затворени, но въз
основа на новите обстоятелства ще преразгледаме въпроса.
Въпрос: Какво ще кажете за разпределението на седалките?

Отговор от Ли Фън: Поради строгия контрол, пътниците ще седят на разстояние, без да се предприемат никакви задължителни мерки.

Въпрос: Какви мерки според вас трябва да прилагат
в бюджетите си за устойчив транспорт правителствата след пандемията COVID-19, като се има предвид драматичното влияние в промените на климата?
Отговор от Ян Деман: Влиянието на Covid-19 върху
развитието на автобусните услуги с нулеви емисии все още
не може да бъде измерено, въпреки че всички осъзнават, че
връщането към индивидуален замърсяващ пътнически
транспорт не е опция.

Въпрос: Правителството ви субсидира ли загубите
Отговор от Крейг Циприано: В краткосрочен план на пътници поради прилагането на мерки за дистанция?

извадихме първите два реда седалки в нашите автобуси, за
да осигурим разстояние между шофьора и клиентите.

Кой финансира маските и дезинфекцията за пътниците?

ха в автобуса … как да разберем, че входящият въздух
не вдухва вируса вътре?

магане на разходите за заплати, както и отсрочване на
данъци.

Отговор от Ли Фън: Отделът за контрол на пандемията направи анализ на въздуха, събран по време на отваряне на прозорците, и резултатите показват, че не е открит вирус.

Отговор от Ли Фън: Понастоящем китайското правителство няма специална политика за субсидиране на загуби от пътници. Пътниците сами си финансират маски, дезинфектанти и други мерки. Но на „персонализиран“ авто-

Отговор от Ян Деман: В Белгия имаме пряка финансоВъпрос: Имаше дискусия за циркулацията на възду- ва подкрепа за частни автобусни компании, мерки за подпо-
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бус автобусните оператори ще осигурят маски, а също
така и дезинфектант без измиване.

новните увеличения на разходите са от нашите усилия за
почистване и дезинфекция.

Отговор от Крейг Циприано: Ние кандидатстваме
за федерално финансиране за управление на извънредни ситуации за всички разходи, свързани с COVID.

Въпрос: Ако цената на билетите не се увеличи, кой
ще покрие разходите за социалното дистансиране?

тобусни превозвачи в Брюксел или Белгия по време на
извънредното положение?

ляваме инвестицията на неефективен пробег.

за временна безработица (шофьорът запазва 70% от заплатата си, изплащана от нашата система за социално осигуряване) и има отсрочка за плащането на определени данъци.

COVID и очакваме това да намалее след PostCOVID, което
изисква по-високо ниво на държавни субсидии.

не в това време на нужда?

бусна компания това е ясно. При частните оператори много зависи от техния модел на приходи. За услуги, предлагани
от обществените автобусни компании, всички допълнителни мерки трябва да идват от бюджета, което означава,
плащани от данъкоплатците. Частните автобусни оператори, чиито приходи идват от продажба на билети, ще се
нуждаят от външна подкрепа.

Отговор от Ли Фън: В момента основно засилваме
Въпрос: Има ли финансова подкрепа за частните ав- мониторинга и прогнозирането на пътникопотока и нама-

Отговор от Крейг Циприано: Ние работихме при
Отговор от Ян Деман: Да, има. Има директна финан- коефициент
на възстановяване от 40% в сравнение с преди
сова подкрепа, еднократна премия от 3000 евро. Има мерки
Въпрос: Кой финансира допълнителните разходи, геВъпрос: Относно туристическите превози – в тази нерирани от медицинско оборудване и дезинфектанти?
област всичко е в застой. Как можем да накараме нашеОтговор от Ян Деман: В случай на обществена автото правителство да разбере ситуацията и да ни помог-

Отговор от Ян Деман: В световен мащаб ситуацията в автобусните компании, фокусирани върху туризма, е
много лоша. След като ситуацията covid-19 се подобри и регулациите позволяват (международни) пътувания отново,
ще са необходими добри комуникационни кампании за възстановяване на доверието във всеки вид колективен транспорт.
Въпрос: Кога правителството ще обърне внимание
на много лошата ситуация, в която се намираме като
частен автобусен превозвач? Нямаме светло бъдеще, знаейки, че все пак ще отнеме много време, за да пътуват
туристически групи отново. Не може ли свободните туристически автобуси да помогнат за управлението на
обществения транспорт по време на кризата? Много от
туристическите автобуси, които оперират „случаен
превоз“, няма да преживеят тази криза без помощ и
творчески решения.

Отговор от Ян Деман : Тъй като търсенето на обществен транспорт намалява през периода на извънредното положение, няма нужда от допълнителни превозни средства с цел осигуряване на социална дистанция. Ще трябва
да видим как се развива икономиката, училищата и социалният живот, когато се вдигнат забраните.
Въпрос: Правителството наистина ли подкрепя
частните автобусни превозвачи с пари, които те заемат от Световната банка?
Отговор от Раки Басу: Да, правителството може.
Средствата на Световната банка могат да бъдат предоставени на частни оператори чрез публични банки. Частният оператор обаче трябва да отговаря на условията на
заема, определени от банката в публичния сектор.

Отговор от Ли Фън: Понастоящем в Джинан разходите се поемат от самите автобусни предприятия, но системата и дейността на държавните предприятия може да
е различна в различните държави.
Отговор от Крейг Циприано: Федерално финансиране на извънредни ситуации.

Въпрос: Има ли предвидени някакви специални мерки
за пътници с увреждания?
Отговор от Ян Деман: Нямам информация за въведени специални мерки и правила.
Отговор от Ли Фън: Няма специални мерки за пътници с увреждания в Джинан.

Отговор от Крейг Циприано: Въвели сме качването
от задната врата, за да насърчим социалното дистанциране между автобусните шофьори и пътниците, но разрешаваме на клиенти с увреждания и възрастни хора, които изискват използването на рампи или инвалидни колички, за да
се качат през предната врата.
Въпрос: Ще се промени ли дизайнът на автобуса в
бъдеще? Например – места за сядане, материал на седалките, дръжки и пр.

Отговор: Това е незабавна стъпка, която беше предприета в отговор на кризата. Има много други мерки, които Банката обмисля, когато въздействието на пандемията
стане по-ясно.

Отговор от Ян Деман: Бяхме във връзка с няколко
производители на автобуси по този въпрос. Изглежда, че повечето от тях чакат точни правила,които ще бъдат приложими за по-дълъг период от време. Също така е важен
факта,че социалното дистанциране вече няма да е необходимо, след като има налична ваксина за всички. Засега не
виждаме големи промени в дизайна на автобусите. Междувременно дезинфектантът ще стане част от ежедневните операции.

Въпрос: Има ли увеличение в поддръжката за автобусните превозвачи?

в това отношение.

Въпрос към Световната банка: Размерът на финансирането, предназначен за смекчаване на ситуацията
от COVID-19 е около 15 милиарда долара. Това достатъчно ли е да покрие всички нужди в транспортния сектор?

Отговор от Ли Фън: Фиксираните разходи не са се
променили много и променливите разходи са намалени. Ос36 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

Отговор от Ли Фън: Понастоящем няма информация
Отговор от Крейг Циприано: Ние активно проучваме възможностите за автобуса на бъдещето.

Актуално
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Планът за възстановяване и начинът,
по който ще се инвестират средствата от
фонда „Следващо поколение на ЕС”

I. Обща информация
1. Средствата от фонд „Следващо поколение ЕС“
ще бъдат инвестирани по стълбове, чрез безвъзмездни средства от 500 млрд. евро и 250 млрд. евро заеми
за държавите членки:
I.1. Първият стълб е подкрепа за държавите
членки за инвестиции и реформи за справяне с кризата и включва:
¾Нов Механизъм за възстановяване и устойчивост с бюджет от 560 млрд. евро — разпределени
в безвъзмездни средства и заеми. Държавите членки
ще изготвят свои собствени национални планове за
възстановяване въз основа на приоритетите за
инвестиции и реформи.
¾Нова инициатива, REACT-EU, ще осигури
допълнителна помощ за подкрепа за сближаването на
държавите членки с бюджет от 55 млрд. евро. Помощта ще бъде налична от 2020 г. и ще бъде разпределена, като се вземе предвид въздействието на кризата
и ще подкрепи работниците и малките и средните
предприятия, здравните системи и екологичните и
цифровите преходи и ще бъде на разположение в различните сектори.
1.2. Вторият стълб е за съживяване на икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции.
¾Нов инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за оси38 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

гуряване на спешна подкрепа на иначе стабилни дружества. Инвестициите ще бъдат насочени към компании в секторите, регионите и държавите, които
са най-засегнати от кризата. Това ще спомогне за
изравняване на условията на действие за държавите
членки, които са по-малко в състояние да подкрепят
икономиките си чрез държавна помощ. Инструментът може да функционира от 2020 г. и ще има
бюджет от 31 млрд. евро, чиято цел е да отключи
над 300 млрд. евро подкрепа за платежоспособност.
2. Подобряване на InvestEU, водещата инвестиционна програма на ЕС.
x Ще бъде създаден Стратегически инвестиционен механизъм в рамките на InvestEU. Той ще може да
отключи 150 млрд. евро инвестиции благодарение на
15 млрд. евро, вложени в нея от фонд „Следващо
поколение ЕС“.
x За да се подпомогне създаването на повече
работни места, ще бъде поставен акцент и върху
ускоряването на производството и внедряването на
устойчиви превозни средства и плавателни съдове,
както и на алтернативни горива. Механизмът за
свързване на Европа, InvestEU и други фондове ще подпомогнат финансирането на инсталирането на един
милион точки за зареждане, обновяването на
автопарка, устойчивата транспортна инфраструктура и ще даде възможност за преминаване към чиста градска мобилност. Публичните инвестиции за

Актуално
възобновяване на възстановяването на транспортния сектор следва да дойдат с ангажимент от промишлеността да инвестира в по-чиста и по-устойчива мобилност.
II. Приложение към Съобщение на комисията
относно бюджетните измерения на плана за
възстановяване на Европа (COM (2020) 442 Final)
Финансовите инструменти, които считаме, че
след определяне на правилата за приложение, биха
могли да финансират мерки в транспортния сектор са:
x Механизъм за възстановяване и устойчивост
(Recovery and Resilience Facility)
Целта е подкрепа за инвестициите и реформите
с оглед повишаване на устойчивостта и насърчаване
на устойчивия растеж на икономиките. Финансиране
под формата на безвъзмездна финансова помощ (грантове) и заеми.
Държавите членки ще подготвят национални планове за възстановяване и устойчивост, съдържащи
програмите им за инвестиции и реформи, включително пакети с финансиране от Механизма. Европейската комисия ще оценява плановете на основата на
редица фактори, включително зелената и цифровата трансформация. Няма да се изисква национално
съфинансиране.
Общото финансиране на Механизма ще бъде в размер на 560 млрд. евро, от които 310 млрд. евро за грантове и 250 млрд. евро за заеми.
В случай, че механизмът допуска и ЕК одобри, в
националните планове биха могли да бъдат включени
и мерки, свързани с транспорта.
x Помощ за възстановяване на кохезията в
териториите на ЕС (REACT EU)
Целта на този инструмент е инвестирането в
краткосрочни антикризисни мерки основно чрез безвъзмездна финансова помощ (грантове). Инструментът ще е достъпен за множество сектори (за сега са
посочени туризъм и култура), предимно в държавите
и регионите, засегнати най тежко от COVID-19.
Инвестициите, посредством кохезионните програми, ще са насочени към възстановяване на пазарите на труда, включително чрез субсидии за заетост,
схеми за краткосрочно работно време и мерки за
младежка заетост, подкрепа за системите на здравеопазване и осигуряване на съществена ликвидна
подкрепа за оборотен капитал за малките и средните предприятия.
В случай, че условията на програмата допускат,
предприятия от автомобилния сектор биха могли да
се възползват.
Периодът на действие ще бъде 2020 г. – 2022 г., а
финансовият ресурс – 55 млрд. евро.
xINVEST EU (включително Инструмент за
стратегически инвестиции)
Целта е мобилизирането, посредством предоста-

вянето на банкови гаранции, на инвестиции в подкрепа на възстановяването и дългосрочния растеж.
За INVEST EU вече има одобрени четири области
на приложение, една от които е „Устойчива инфраструктура“, към която попадат и мерките, свързани
с транспорта. Създава се нова пета област – Инструмент за стратегически инвестиции, насочена към
реализацията на стратегически проекти, включително свързани с критичната инфраструктура.
Финансирането ще бъде допълнено с 15,3 млрд.
евро за съществуващите области и 15 млрд. евро за
Инструмента за стратегически инвестиции, което
ще позволи ниво на гаранции от 72 млрд. евро и общо
инвестиционно ниво от 400 млрд. евро.
x Инструмент за подкрепа на платежоспособността
Целта на Инструмента е мобилизирането на
частни инвестиции, за да се избегнат огромни капиталови дефицити и възможни фалити на иначе жизнеспособни дружества, засегнати от кризата.
Инструментът е част от Европейският фонд за
стратегически инвестиции и ще бъде с временен
характер. Условията на инструмента ще бъдат в
съответствие с правилата за предоставяне на държавна помощ, с оглед постигането на равнопоставеност. Също така ще позволява съчетаване с подобни
схеми на национално ниво.
Финансов пакет от 31 млрд. евро ще увеличи
гаранциите с 66 млрд. евро, което ще позволи мобилизирането на инвестиции от 300 млрд. евро.
x В приложението са включени и инструментите EU4HEALTH и rescEU, които вероятно няма да
имат отношение към транспорта.
III. Бюджет за европейско възстановяване
и устойчивост
Sure/ESM Pandemic кризисна
подкрепа/ гаранционен фонд
на ЕИБ за
работници и предприятия

540 млрд. евро

Фонд
„Следващо поколение ЕС“

Временно укрепване
750 млрд. евро

Многогодишна
финансова рамка

1100 млрд. евро

Многогодишна финансова рамка за периода 20212027 г.:
Общо за периода 2021-2027 г. бюджетът на действащите фондове, през които се финансират транспортни проекти, ще бъде както следва:
x Европейски фонд за регионално развитие –
222 133 млрд. евро
x Кохезионен фонд – 45 914 млрд. евро, от които
11 286 млрд. евро принос към МСЕ
x Механизъм за свързване на Европа – транспорт
– 14.521 милиарда евро.
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Клиентите на
„GPS 1” ЕООД

вече могат да отчитат тол таксите с GPS тракери
ChekGPS против кражба
Устройството за GPS проследяване е специално разработено за незабавно откриване на
автомобила в случай на кражба. Устройството против кражба е водоустойчиво и разполага с
автономно захранване от вградена батерия с живот минимум 2 години. Това означава, че
устройството не изисква свързване и може да бъде скрито в изключително трудни за откриване
места в автомобила (в двигателен отсек, багажник, седалки и др.) без да изисква каквато и да е
поддръжка в продължение на минимум 2 години
Не просто стандартно GPS устройство за проследяване.
Софтуерът на устройството също е съобразен с последните познати методики за локализиране на
GPS устройства в откраднати автомобили. Често крадците на автомобили разполагат със
специализирани детектори за радио-излъчващи устройства, с които откриват обикновените GPS
устройства. GPS против кражба е програмирано да „заспива“, т.е. да е в пасивен режим с напълно
изключена комуникация с GPS и GSM мрежите за избран от вас интервал (6, 12, 24, 48 часа). След
преминаване на интервала, устройството активира комуникацията за по-малко от 1 секунда,
изпраща местоположение до нашите сървъри и отново се връща в пасивен режим, което го прави
невъзможно за откриване с използваните от крадците детектори.
Малко устройство ,което не се нуждае от захранване и много точно показва местонахождението
на желаните от Вас предмети.
Предимствата на Check GPS против кражба пред предлаганите на пазара GPS устройства за
проследяване:
• Безжично устройство с вграден жироскоп - висока чувствителност при най малкото
движение(при кражба на автомобила)
• Самостоятелно захранване – лесен и много гъвкав откъм позиция монтаж
• Пасивен режим на работа(спящ режим) – труден за откриване от престъпниците
• Минимум 2 години живот на батериите, лесна подмяна в последствие
• Вградена SIM карта – никакви допълнителни такси
• Можете да следите устройството чрез компютър и безплатно мобилно приложение на google
maps в реално време от сателита
• Известяване на мобилния Ви телефон при движение(кражба на автомобила) чрез СМС или мейл
Устройството CheckGPS може да получи следните данни:
• GPS координати
• Брой GPS спътници
• GSM клетка
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â
ŶųŹŭƄ
STARBUCKS® THE MALL
ŦŸŰǇŻťŵŭŨŵťũŶůųŽųŶŪǅ

STARBUCKS® SOFIA RING MALL
ŸŰǇųůųŰųŧŵſŶŷŪŲŴſŷǅ

STARBUCKS® PARADISE CENTER
ŦŸŰǇżŪŵŲŭŧŵſźǅ

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

STARBUCKS® SERDIKA CENTER
ŦŸŰǇŶŭŷŲƄůųŧųǅ

ŦŸŵŨťŶ
78%6&9'/7qŦŸŨťŶŴŰťŬťűųŰ
ŸŰǇŷŵťŲŶŴųŵŷŲťǅ

STARBUCKS® GALLERIA MALL
ŸŰǇƄŲůųůųűŭŷųŧǅ

ŧťŵŲť
78%6&9'/7qŸŰǇŧųũŪŲǅ

ŴŰųŧũŭŧ
STARBUCKS® MALL PLOVDIV
ŸŰǇŴŪŵŸžŭŻťǅ

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA
ŸŰǇũŵŨŪųŵŨŭŶŷŵťŲŶůŭǅ

¯ÂÎÇÒGÔÇÏÂÚÊÔÇÉÂÄÇÆÇÏÊáÏÂ

w w w. s t a r b u c k s . b g

Starbucks
Bulgaria
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OMV и Елдрайв
пар
за зарядн
за елект

¾ OMV и Елдрайв планират да изградят
над 30 бързозарядни станции на обекти
на OMV в България и Румъния през
следващите години
¾ Първите 2 бързозарядни станции с
мощност 50 kW са инсталирани на
OMV Даскалово (АМ Струма) и OMV
Голямоконарско (до Пловдив)
и вече оперират

¾ П
артньорството между двете компании е
ключово за развитието на регионалната
електромобилност

OMV

Petrom и Елдрайв Чарджинг стартираха стратегическо партньорство
за изграждане на зарядни станции за
електромобили в България и Румъния. Двете компании подписаха рамков договор за инсталирането
на над 30 бързозарядни станции на обектите на
OMV в двете държави през следващите години, с
което дават сериозна заявка за развитието на регионалната електромобилност.
OMV България започва изграждането на своята мрежа от бързозарядни станции за електромобили на територията на страната в сътрудничество с Елдрайв
като част от това стратегическото партньорство.
Станциите ще бъдат инсталирани на OMV обекти,
разположени на главни пътни артерии, и ще позволяват зареждане на най-масовите модели електромобили в рамките на 20 минути до час. Първите две такива бързозарядни станции са инсталирани на обектите
OMV Даскалово, разположен на автомагистрала
„Струма“, и OMV Голямоконарско, разположен на „Голямоконарско шосе“ до Пловдив, и вече оперират. Те са с
мощност 50 киловата (kW), което дава възможност за
около 40 минути клиентите да заредят до 80% от ка42 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

пацитета на батерията си. Станциите разполагат с
конектори CCS (Combined Charging System – европейският стандарт за бързо зареждане) и CHAdeMo
(CHArge de MOve – японско-френска разработка за бързо зареждане). Плащането може да се извърши и чрез
Eldrive App.
„Въпреки че изкопаемите горива ще продължат да
играят основна роля в близкото бъдеще, електромобилността вече печели все по-голяма популярност,
особено при пътувания на къси разстояния“, коментира Дeчeбaл Tyдop, Ритейл мениджър на OMV България.
„За собствениците на електромобили добре развитата мрежа от зарядни станции е също толкова важна,
колкото и бързото зареждане. В този смисъл партньорството с Елдрайв е израз на стремежа ни в
най-пълна степен да отговорим нуждите на нашите
клиенти, като в същото време е и в унисон със стратегиите за устойчиво развитие и устойчива мобилност“, посочи Тудор.
„Това партньорство е много важна стъпка в развитието както на нашата мрежа, така и на електромобилността в региона“, коментира Стефан Спасов, изпълнителен директор на Елдрайв. „Инсталирането на
тези бързозарядни станции ще позволи на собствени-

¢¬¤° ¯°¤°
µ ¯¢³
Форум

стартират
ртньорство
ни станции
тромобили
ците на електромобили да пътуват спокойно както
по междуградската пътна мрежа в България, така и
във и до Румъния. Изключително сме горди, че сме не
само най-голямата мрежа в региона, но и един от
най-сериозните играчи в този сектор в Източна Европа. Партньорството с водеща международна компания, каквато е OMV, е голямо признание за нас и
сме много щастливи, че успяхме да го осъществим,
въпреки усложнената обстановка в момента“, допълни още Спасов.
Откриването на първите бързозарядни станции
на OMV обекти идва в момент, в който се наблюдава засилен интерес към хибридните и електрическите автомобили в България. Според последните данни на Пътна полиция общо 2 721 са регистрираните
електромобили към края на месец април 2020 г., което е с 290 повече в сравнение с края на декември 2019
г. Регистрираните хибридни модели пък са се увеличили с близо 3000 и вече наброяват 10 074, като много
от тях са плъг-ин и също имат нужда от зарядни
станции. Така, с грижа за клиента и за природата,
OMV България продължава да инвестира в развитието на своите обекти и да осигурява енергията за
по-добър живот.
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30% спад на пазара

на автомобили
в Европа за 2020 година,
прогнозира Euler Hermes
С
30% ще се свие пазарът на автомобили в
Европа през 2020 година спрямо предходната в резултат на кризата, предизвикана
от COVID-19, ако държавите не предприемат
драстични мерки за насърчаване на потреблението. Това е прогнозата на Euler Hermеs - лидер в застраховането на търговски кредити в
света и у нас. Анализът се базира на комплексен подход, който отчита данните за регистрация на нови автомобили, бизнес климата,
44 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

както и потребителските нагласи, индикирани
чрез релевантни търсения в Google.
Експертите отчитат исторически безпрецедентен спад на пазара на автомобили през април. В
Германия продажбите са намалели с 61% спрямо същия месец на миналата година, във Франция с 89%,
в Испания с 97%, в Обединеното Кралство с 97%, а
в Италия с 98%. Сравнението за първите четири
месеца на 2020 година спрямо същия период на 2019
година отчита свиване на пазара от 31% в Германия, 43% в Обединеното Кралство, 48% във Фран-
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ция, 49% в Испания и 51% в Италия. Средно спадът
за петте топ пазара на Стария континент, които формират 75% от продажбите, е 84% за април
и 42% или 1,6 млн. по-малко закупени нови автомобили от началото на годината.
В същото време индикациите за бизнес климата в ключовите за автомобилната индустрия европейски държави също не са оптимистични. Регистрират се както моментно влошаване, така и
неблагоприятна прогноза и за производителите, и
за търговците в сектора. Това е валидно за държавата с най-сериозно производство на автомобили
в Европа – Германия (около 25% като обем и 45%
като стойност за Стария континент), но важи и
за почти всички останали страни-производителки.
В същото време анализ на релевантите търсения в Интернет, като ключови фрази „поръчка на
кола” и „цена на кола”, показва постепенно възобновяване на интереса на домакинствата, което обаче според експертите на Euler Hermes няма да се
трансформира бързо в покупки. Според установената практика средният период между старта на
онлайн проучвания и реализацията на сделки и регистрации на нови автомобили е между три и четири месеца.
Изследваните данни за търсенията в Google
свидетелстват за срив на интереса, който започва още през февруари и продължава до началото на
април сред потребителите в Германия, Обединеното Кралство, Франция, Италия, Испания и Белгия. Проучванията се възобновяват постепенно
от втората половина на април, а в началото на
май тенденцията вече е убедителна. Това е особено видимо в Германия, където търсенията с ключови фрази „поръчка на кола” и „цена на кола”, към
46 Автобуси&микробуси бр. 5 (157), май, 2020

момента надминават дори статистиката от периода преди COVID-19 кризата. В държави като
Франция, Италия, Обединеното Кралство и Белгия обаче те остават под предходните нива, а потребителите в Испания дори не дават знак за „събуждане”. На тази база експертите от Euler
Hermes не очакват съществено възобновяване на
сделките в Европа да започне преди края на лятото.
Страхът от използването на публичен транспорт заради вируса също не се очаква да окаже решаващ стимул, защото пазарът в Европа е един
от най-развитите и наситените и водещата мотивация за покупна е подмяната на автомобила с
по-нов модел. Повишеното внимание към разходите на домакинствата в условията на криза обаче
се очаква да отложи това решение и съответно
няма да даде поле за достатъчно бързото възстановяване на пазара.
В заключение прогнозата на Euler Hermes е за
свиване на пазара в Европа до 12 млн. продадени
нови автомобили през 2020 година, което е с 6 млн.
по-малко в сравнение с 2019 година, освен ако не се
въведат убедителни мерки за насърчаване на потреблението, като данъчни облекчения, субсидии
и стимули, насочени към покупката на екологични
превозни средства с ниски въглеродни емисии.
„У нас вече също се наблюдава свиване на пазара
на автомобили, а тенденциите в Западна Европа
могат да имат отражение и върху някои свъразни
производства в България, които обслужват автомобилната индустрия. Производствата поетапно
се възстановяват, но не с пълен капацитет и всичко ще зависи от скоростта на събуждане на пазара.”, обяснява Камелия Попова, Управител на Euler
Hermes за България.

Лекотоварни
автомобили

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

vw-lekotovarni.bg
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ДА ПРАВИМ СЛЕД КАТО ОТПАДНАТ ОГРАНИЧЕНИЯТА И ЗАБРАНИТЕ ОТ COVID-19?
9КАКВОПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА МИНИМИЗИРАНЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ COVID-19
9 ИКОНОМИЧЕСКИ
МЕРКИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО
9

