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Първо

национално

издание за автобуси

ЕКСПЕРТИТЕ  ОТГОВАРЯТ - КАК ЩЕ СЕ СПРАВЯТ АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ СЛЕД COVID-19?
 ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНИТЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”
  СПАД НА ПАЗАРА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Jest Electric - 
малък градски електрически автобусмалък градски електрически автобус
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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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Какво ново у нас

България ще заведе дело пред 
съда на Европейския съюз, в 
двумесечен срок от публи-

куването на Пакета Мобилност I 
в Официалния вестник на Съюза. 

Това заяви министърът на транс-
порта, информационните техноло-
гии и съобщенията Росен Желязков 
в изявление пред медии, по повод 
окончателното приемане на Паке-
та Мобилност I от Европейския 
парламент. „Ще поискаме анулиране 
на част от разпоредбите на Пакет 
за Мобилност I и в момента тече 
подготовка за това. Останалите 
държави членки ще имат възмож-
ността да се присъединят към на-
шата позиция, за да бъдем по-ефек-
тивни във воденето на делото“, ка-
тегоричен бе Росен Желязков.

„Паралелно с подготовката на де-
лото българската страна ще про-
дължи да настоява до края на тази 
година, Европейската комисия да 
приключи с оценката на въз-
действие за последиците от връ-
щането на превозното средство в 

нични услуги. „Окончателно прие-
тият Пакет Мобилност I се отда-
лечава съществено от заложените 
цели и европейски ценности. Ста-
на ясно, че идеята за правилното 
функциониране на Единния пазар и 
правната сигурност не са били 
сред съществените елементи, 
които се взимат под внимание при 
гласуването. Практическата не-
далновидност и неприложимост на 
част от разпоредбите, техният 
непропорционален и дискримина-
ционен характер, както и насто-
ящата пандемична обстановка не 
бяха взети предвид“, подчерта Ро-
сен Желязков. Министърът посочи, 
че с отнемане правото на водачи-
те да избират мястото, където 
да ползват своята почивка се на-
рушава едно от основните права 
на ЕС – свободното движение на 
хора. Той каза още, че връщането 
на превозното средство в държа-
вата по установяване влиза в коли-
зия с прокламираните политики 
на ЕК и Съюза, и най-вече със зеле-
ната сделка.

осемседмичен период, както и при-
лагането на част от правилата за 
сухопътната част на комбинирания 
транспорт. Очакваме Комисията 
да изпълни ангажимента си и след 
оценката на въздействие, да внесе 
ново законодателно предложение, с 
което тези мерки и тези последици 
от предложението да бъдат анули-
рани“, посочи министърът.

„Благодаря на всички български ев-
родепутати, които изразиха един-
на позиция по Пакета Мобилност I, 
в защита на националния интерес. 
Ще продължим да бъдем рамо до 
рамо с нашите превозвачи в битка-
та, която ни предстои. Вярвам че 
българските представители в ЕП, 
както и всички институции и коле-
ги ще продължат да ни подкрепят“, 
изтъкна министър Желязков.

По думите му, първоначално Па-
кетът Мобилност I бе замислен 
като законодателство, което цели 
да постигне баланс между условия-
та на труд и социалните условия 
за водачите и свободата на превоз-
вачите да предоставят трансгра-

България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу България ще заведе дело пред съда на ЕС срещу 
част от разпоредбите в Пакета Мобилност Iчаст от разпоредбите в Пакета Мобилност I
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ДО 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА 

АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” 

№ 100, ЕТ. 4, ОФИС 7 

E-mail: office@nsapb.bg

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 

ПРЕВОЗВАЧИ

1202 СОФИЯ, БУЛ. „КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” 

№ 102

АВТОГАРА „СЕРДИКА”, ОФИС – СГРАДА, ЕТ. 2 

E-mail: i.konstantinov@union-ivkoni.com

КОРПОРАЦИЯ НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВА-

ЧИ 

В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

4300 КАРЛОВО, УЛ. „ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ” № 28, 

„МАГИСТРАЛИ” АД 

E-mail: magistrali_karlovo@abv.bg

КОНФЕДЕРАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза”№100

Тел.: +359 898 617 897

Email: kap.bg@abv.bg

КАМАРА НА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ 

В БЪЛГАРИЯ

СОФИЯ, УЛ. „САМОКОВСКО ШОСЕ“ № 66, ЕТ. 3, 

ОФИС 6

E-mail: office@bghauliers.eu

НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КАМАРА

4000 ПЛОВДИВ, БУЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ № 82

E-mail: ntk_eood@b-trust.org; ntk_ivanbozhilov@abv.bg

БРАНШОВО СДРУЖЕНИЕ НА АВТОБУСНИТЕ 

ПРЕВОЗВАЧИ ОТ ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

5800 ПЛЕВЕН, ПЛ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ № 1, ОФИС 307

E-mail: bsapop@abv.bg

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ 

ПРЕВОЗВАЧИ В БЪЛГАРИЯ

1000 СОФИЯ, УЛ. „ХРИСТО БЕЛЧЕВ“ № 4

АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ

1330 СОФИЯ, УЛ. „МЕЧКА“ № 35

E-mail: mstolarski@eurolines.bg

КОПИЕ ДО:
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
И СЪОБЩЕНИЯТА
На Ваш рег. № 04-01-724/04.06.2020 г.

Относно: Информация получена от Посолството на 
Република България в Загреб.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Информирам Ви, че съгласно постъпила информация от Посол-
ството на Република България в Загреб, сръбските компетентни 
власти не признават удължаването с шест месеца на валидност-
та на изтеклите български документи. Същото води до проблеми 
при превоза на български граждани, притежаващи такива доку-
менти. Също така, предвид възможното образуване на опашки на 
входните гранично контролно-пропускателни пунктове на Репу-
блика Хърватия, поради открития туристически сезон и необхо-
димостта от попълване на документи, Посолството в Загреб се 
обръща с апел за проява на търпение.

В тази връзка препоръчвам, при извършването на междуна-
родни превози на пътници, транзит през територията на Репу-
блика Сърбия, да се следи валидността на личните документи на 
пътниците.

Моля да доведете информацията до знанието на превозвачи-
те, извършващи международни превози на пътници през терито-
риите на Република Сърбия и Република Хърватия.

С уважение, 

Бойко Рановски, 
Изпълнителен директор
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АСОЦИАЦИЯ НА АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ
1330 СОФИЯ, УЛ. „МЕЧКА“ № 35
E-mail: mstolarski@eurolines.bg

КОПИЕ:
ДО Г-ЖА МИРА АХЧИЕВА
e-mail: mahchieva@gmail.com

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЧРЕЗ СЕОС

На Ваш рег. № 98-1728/30.06.2020 г.

ДО МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, 
ИНФОРМ А ЦИОННИТ Е  Т Е ХНОЛОГИИ 
И СЪОБЩЕНИЯТА ЧРЕЗ СЕОС

На Ваш рег.№ 13-00-347/30.06.2020 г.

Относно: Зачестили сигнали от пътници за неспазване на 
мерките за превенция срещу COVID-19.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Информирам Ви, че в последно време зачестиха препратени-
те чрез Министерство на здравеопазването в Изпълнителна 
агенция „Автомобилна администрация“ сигнали от пътници за 
неспазване от страна на превозвачите на мерките за превенция 
срещу COVID-19.

Съгласно посочената в сигналите информация, от страна на 
превозвачите не се осъществява контрол върху носенето на 
предпазни маски в автобусите, спазването на физическа дистан-
ция между пътниците, наличието на дезинфектанти и задължи-
телното им използване.

В тази връзка е необходимо да обърнете внимание на членове-
те на Вашите сдружения за предприемане на незабавни действия 
за стриктно спазване на заповеди № РД-01-369/30.06.2020 г. и № 
РД-01-393/09.07.2020 г. на министъра на здравеопазването. В про-
тивен случай ще бъде сезирана Столична регионална здравна ин-
спекция и Министерство на вътрешните работи.

С уважение, Бойко Рановски, Изпълнителен директор
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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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Opel продължава да разви-
ва своя бизнес на избра-
ни европейски пазари, в 

съответствие със стратегиче-
ския план PACE!, целящ все по-го-
ляма гъвкавост и ефективност.  
Като следваща стъпка за постигане 
на растеж Opel реши да довери управле-
нието на бизнеса си в България на успешна и 
реномирана компания, каквато е София Франс 
Ауто, която ще бъде партньор - вносител в 
страната.

Договорът вече е факт. След приключване на 
сделката, София Франс Ауто ще стане официален 
вносител на Opel за България. Кога ще се случи 
това зависи изцяло от официалното одобрение на 
държавните регулаторни органи. Настоящите 
служители на Opel също ще бъдат прехвърлени в 
новата компания, съгласно действащото законода-
телство, най-късно до момента на финализиране 

на сделката.
„Това е поредното решение в съот-

ветствие с целите на нашия страте-
гически план PACE!, който ще напра-
ви бизнеса ни в редица европейски 

страни по-гъвкав, ефективен и конку-
рентен“, каза Ксавие Дюшмен, управля-

ващ директор „Продажби, следпродажбено 
обслужване и маркетинг“ на Opel/ Vauxhall. 

„Уверени сме, че тази стъпка ще доведе до още 
по-добро представяне на марката ни в България.“

София Франс Ауто е официален вносител на 
Peugeot от 27 години. С почти 56 000 нови автомо-
била, продадени през този период, компанията е 
един много успешен партньор на марките Peugeot 
и DS в България.

През 2019 година Опел продаде над 1000 автомо-
била. Благодарение на новата организационна 
структура, богатата на традиции германска мар-
ка иска да расте устойчиво в страната през след-
ващите години.

Opel с нов бизнес 
модел в България
•  София Франс Ауто ще бъде новият вносител на марката за България•  София Франс Ауто ще бъде новият вносител на марката за България
• Локалната структура ще даде повече гъвкавост и ще насърчи растежа• Локалната структура ще даде повече гъвкавост и ще насърчи растежа
• Смяната на модела е още една важна стъпка в прилагането на плана PACE!• Смяната на модела е още една важна стъпка в прилагането на плана PACE!
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На тол таксуване подлежат всички пътни превозни средства с ОТДММ (обща технически допустима 
максимална маса, поле F.3 от големия регистрационен талон) над 3,5 тона. В това число влизат тежкотоварни 
превозни средства и автобуси, разделени в следните категории:

Пътни превозни средства

Платена пътна инфраструктура

Цена на тол такса лв./км

АМ I-ви клас II-ри клас

Товарен автомобил
над 3,5 т. – до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00
ЕВРО V 0,03 0,04 0,00
ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07 0,00

Товарен автомобил
над 12 т. с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00
ЕВРО V 0,07 0,06 0,00
ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10 0,00

Товарен автомобил
над 12 т. с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00
ЕВРО V 0,12 0,11 0,00
ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19 0,00

Пътни превозни средства, 
предназначени за превоз на пътници 
с повече от 8 (осем) места за сядане, 
без мястото на водача до 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00
ЕВРО V 0,01 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0,00

Пътни превозни средства, 
предназначени за превоз на пътници 
с повече от 8 (осем) места за сядане, 
без мястото на водача над 12 т.

ЕВРО VI, EEV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО V 0,02 0,02 0,00
ЕВРО III и IV 0,03 0,03 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,04 0,04 0,00

Кои превозни средства Кои превозни средства 
трябва да заплащат тол такса?трябва да заплащат тол такса?

Кой заплаща тол такса?
Тол таксата се заплаща от собственика или ползва-

теля на пътното превозно средство с обща техническа 
допустима максимална маса над 3,5 тона. Заплащането 
на тол таксата дава право на едно превозно средство да 
ползва платената републиканска пътна мрежа.

За кои пътища се заплаща тол такса?
Платени с тол са са магистралните и първокласни-

те пътища - 3115км от почти 20 000 км републиканска 
пътна мрежа. На тол таксуване не подлежи общинска-
та, второкласната, третокласната и четвъртокласна-
та пътна мрежа.

Как се определя дължимата тол такса?
При изчисляване на дължимата тол такса определя-

щи са следните параметри:
Клас на пътя;
Изминато разстояние;
Т ип на ППС - Товарни автомобили и автобуси с 

обща технически допустима максимална маса 

между 3.5т и 12т и над 12т включително;
Брой оси на ППС;
Екологична категория на ППС;

Как се заплаща тол таксата?

Отчитане с бордово устройство - удобно за чес-
ти пътувания или ежедневно ползване на платена пътна 
мрежа. Бордовото устройство се предоставя за ползва-
не на собствениците и ползвателите на товарни ППС 
или автобуси, след сключване на договор с TollPass за пре-
доставяне на услуги за електронно събиране на пътни 
такси

Маршрутна карта - предплатен продукт за запла-
щане на тол такса, подходящ за редки или транзитни 
пътувания. Маршрутната карта е валидна за 24 часа от 
избраната начална дата и час, може да бъде закупена не 
по-рано от 7 календарни дни преди влизането ѝ в сила и 
дава право на ползвателя да измине предварително зая-
вено разстояние по определения маршрут
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Пътни превозни средства В лева

Товарен автомобил

над 3,5 т – до 12 т

ЕВРО VI, EEV 27,00
ЕВРО V 27,00

ЕВРО III и IV 34,00
ЕВРО 0, I, II 48,00

   

Товарен автомобил

над 12 т с 2 – 3 оси

ЕВРО VI, EEV 71,00
ЕВРО V 82,00

ЕВРО III и IV 102,00
ЕВРО 0, I, II 146,00

   

Товарен автомобил

над 12 т с 4 и повече оси

ЕВРО VI, EEV 119,00
ЕВРО V 133,00

ЕВРО III и IV 167,00
ЕВРО 0, I, II 242,00

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на 
пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на 

водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV 24,00
ЕВРО V 31,00

ЕВРО III и IV 38,00
ЕВРО 0, I, II 49,00

   

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на 
пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на 

водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV 24,00
ЕВРО V 31,00

ЕВРО III и IV 38,00
ЕВРО 0, I, II 49,00

Какво е маршрутна карта?
Маршрутната карта позволява на едно ППС да пре-

мине еднократно разстояние в обхвата на платената 
пътна мрежа от начална до крайна точка, с допълнител-
ни, предварително посочени междинни точки, които не 
могат да са повече от четири. Маршрутната карта се 
заплаща предварително.

От къде мога да закупя маршрутна карта?
Маршрутна карта може да бъде закупена от онлайн 

платформата Tollpass.bg с дебитна/кредитна карта 
или в брой от партньорската мрежа. Регистрираните 
потребители могат да закупят маршрутна карта до 7 
дни преди началната дата на валидност. Анонимните 
потребители могат да закупят маршрутна карта не 
по-рано от 24 часа преди използването ѝ.

Кога трябва да започна пътуването, ако съм заку-
пил маршрутна карта?

Можете да започнете пътуването не по-рано от 
указаната начална дата и час на валидност

Какво става, ако карам без платена тол такса?
В случай, че превозното средство се движи по плате-

ната пътна мрежа без предварително купена маршрут-
на карта за съответния участък или без да е оборудвано 
с бордово устройство или валиден GPS тракер, или 
същите не са включени и не предават данни в реално 
време, електронната система ще отчете това наруше-
ние. Шофьорът е длъжен да спре при подаване на сигнал 
от мобилния тол контрол, съгласно чл. 167а, ал. 2, т.1 от 
Закона за движението по пътищата.

Контролните органи предлагат заплащане на ком-
пенсаторна такса, което може да стане на място с бан-
кова карта чрез ПОС терминал. Плащането й позволява 

на нарушителя да избегне административно наказание 
за конкретното нарушение.

Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна 
такса, му се съставя акт за установяване на админи-
стративно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. мак-
симален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи 
от общата технически допустима максимална маса на 
превозното средство и екологичната му категория.

Компенсаторната такса, в такъв случай, може да се 
плати в 14-дневен срок по банков път като задължител-
но в платежното нареждане се посочва номера на АУАН. 
Ако и това не се случи, нарушителят получава наказа-
телно постановление и дължи глоба.

При липса на декларирани данни, с които да може да 
се установи изминатото разстояние, санкцията за 
водача е 1800 лв., а за невярно декларирани данни – напри-
мер опит за измама с емисионния клас, категорията или 
с броя оси на натоварване на превозното средство, гло-
бата за собственика е 2500 лв.

Електронната система установява нарушенията 
автоматично и, в случай че не ви спре тол контрол на 
пътя, собственикът на превозното средство ще получи 
по пощата електронен фиш. Той ще има 14-дневен срок 
да плати компенсаторна такса по банков път. Ако това 
не се случи, се дължи глоба и съответната максимална 
тол такса.

Какви са размерите на т.нар. максимална тол такса?
Ако шофьорът откаже да плати компенсаторна 

такса, му се съставя акт за установяване на админи-
стративно нарушение. Той трябва да плати и т.нар. мак-
симален тол, за да продължи пътя си. Размерът зависи 
от общата технически допустима максимална маса на 
превозното средство и екологичната му категория. Раз-
мери на максимална тол такса:



Как Ви помагаме
Чрез Frotcom можете да декларирате пътните си такси за
преминаване през платени пътища в България, и ги
заплащате към Националнен доставчик на услуги (НДУ).

От 1 март 2020 г. в България се въвежда електронна
система за събиране на пътни такси, съразмерни на
изминатия път, която се отнася за определените общо
3100 км. участъци на българската пътна мрежа
(автомагистрали, автомобилни пътища и главни пътища).

Такси ще заплащат всички товарни моторни превозни
средства над 3,5 тона с категория M2, M3, N2 и N3.

Вариантите за плащане на пътните такси са 4 на брой:
• Маршрутна карта – препоръчва се при редки пътувания.  
Валидността на картата трае 24 часа от момента на
потвърждаването ú.  Превозвача трябва да си я закупи
преди пътуването, като зададе начална и крайна точка, 
както и няколко междинни по трасето.

• Чрез OBU устройство – НДУ предоставя за ползване на
превозвача OBU устройство, което предава данните от
автомобила. Всяко OBU има въведени данни за фирмата и
превозното средство. НДУ оформя данните и подава ТОЛ
декларация към АПИ с информация, от къде е преминал
автомобила. АПИ изчислява таксата и я начислява на НДУ, а
той от своя страна на превозвача. Всеки НДУ има свой начин
на отчитане, заплащане и работа с клиентите.

• Чрез телематично GPS устройство – ДДД (доставчик на
декларирани данни) подава данните получени от GPS 
проследяващото устройство на НДУ, а той към АПИ.

• Чрез ЕУЕСТ доставчик/устройство (Европейски
доставчици на услуги).

Глоба наложена от АПИ се отправя директно към ползвателя
на автомобила.

Ползи
Без забавяне процесана работа
• Можете в рамките на 1 работен ден да започнете работа. 

След като АПИ е обновил списъкът подаден от НДУ с
информация за автомобилите.

• Автомобилите няма нужда да посещават сервиз за
монтаж на OBU устройство.

• Превозните средства се таксуват „без да спират“, което
прави пътуването по-бързо и безопасно.

Информираност
• Получавате информацияв реално време за автомобила.

Спестявате пари
• Не е необходимо закупуването на допълнително

оборудване. 
• Най-евтиния и бърз начин за плащане на пътни такси. 

Данните се вземат от вече монтираното GPS устройство.
• Телематичното устройствосе използваза няколко цели

едновременно.

Сигурност
• Без притеснение от грешно въвеждане на информация. 

Вежнъж въведени правилнов системата, данните се
подават към АПИ автоматично без да е необходимо
повторното им въвеждане. 

BG TOLL
Деклариране на пътни такси в България.

Frotcom България предплага на своите клиенти възможност да декларират пътните си такси за България чрез GPS
устройство монтирано в автомобила.

Притежавате автомобил над 3.5 т. общо
тегло - категория M2, M3, N2 или N3?
Търсите лесен и удобен начин да заплащате
пътнитетакси заБългария? Frotcomможеда
Випредложитакъв вариант.

АПИ
Глоби

ТОЛ 
терминал

Тол декларации Данни от автомобила
в реално времеАПИ

Ди

НДУ
Плащане

Искане за плащане

Плащане

Искане за плащане

OBU
у-во

АПИ ЕУЕСТЕУЕСТ
ЕЕTS

Искане за плащане

Плащане Плащане

Искане за плащане

11бр. 6 (158), юни, 2020 Автобуси&микробуси 

Какво ново у нас



12 Автобуси&микробуси бр. 6 (158), юни, 2020

Какво ново у нас

Как работи
След като сте избрали вариант да декларирате и заплащате
пътните си такси чрез данните получени от GPS 
проследяващото устройство, следва да сключите тристранен
договор с Frotcom България и НДУ (Национален доставчник
на услуги). 

Данните за позиция, изминати километри, брой оси, Евро
категория и други детайли за превозното средство, ще бъдат
засичани от GPS устройството на всеки 10 секунди и
обработвани за гарантиране на точност. 
Frotcom България предоставя генерираните данни
автомобила на НДУ, който ги трансформира в ТОЛ
декларации и ги подава към АПИ, за да се изчислят
дължимите пътни такси. АПИ проверява предоставената
информация и връща отговор каква е дължимата сума, 
изискуема от НДУ за съответният автомобил. Той от своя

страна я събира от ползвателя на автомобила. Frotcom 
България няма отношение към процесът на разплащане на
дължимите пътни такси.

За да декларирате пътни такси чрез Frotcom GPS устройство, 
е необходимо да имате монтирано такова в автомобила
поддържащо генериране на данни на 2 секунди, както и
активирана услуга за проследяване.

От Вас се изисква да въведете в системата на Frotcom 
данните на фирмата – име, булстат и други, както информация
за всяко едно превозно средство, като регистрационен номер, 
брой оси, общо тегло, клас емисии, държава на регистрация, 
дали е свързано с ремарке и т.н. Въз основа на тази
информация ще се изчисляват дължимите пътните такси.

Изисквания

За да декларирате данни, плащате пътни такси и
следите превозните средства в реално време е
необходимо:

Да имате монтирано проследяващо
устройство Frotcom GV65, Frotcom GV300 +
CAN 100, Frotcom MAX или Frotcom Max lite;

Да сте активирали услугата за *Проследяване
на данни с интервал на изпращане 2 сек.;

Да сте подписали договор за обслужване;

*Допълнително платена услуга.

Други свързани функции, които могат да Ви заинтригуват

W W W . F R O T C O M . C O M

• Анализ стила на шофиране
• Деклариране на пътни такси в

Унгария

• Контрол на горивото (CANBus)
• Автоматична идентификация на

шофьора

• Управление на работната сила
• Контролнадостъпа
• Интегрирана навигация B
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ИНТЕЛИГЕНТЕН
ФЛИЙТ МЕНИДЖМЪНТ
ЗА ВАШАТА ФИРМА.

Как ще работи системата чрез телематично GPS устройство

ДДДАПИ НДУ
Данни от автомобила

в реално времеДанни в 
страндартен

формат

Тол декларации

Глоби

Информацията е взета от Проект на Постановление за изменение на тарифата за таксите, публикуван в
Министврство на регионалното развитие и благоустройството от 13 Януари 2020г.

бул. Кукленско шосе 28 Р | 4000 Пловдив, България
тел. 0 700 45 145, +359 32 398 964 

факс: +359 32 539 029 | info@bg.frotcom.com
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Kaрсан полага твърди усилия към превръща-
нето си в глобална марка и поддържа пози-
цията си на партньор за решения в различ-

ни страни по света. 
Като част от тези усилия Карсан достави 25 ав-

тобуса Atak в Мароко за използване в обществения 
транспорт. Закупени от частна транспортна ком-
пания, оперираща в страната, Atak е оборудван с 
двигателни характеристики на Euro 5 и се нарежда 
сред най-важните модели от 8-метровия автобусен 
клас.

 Благодарение на ниския си разход на гориво и раз-
ходите за поддръжка, Atak предлага предимства на 
водачите и операторите навсякъде. Заместник ге-
нералният директор по търговските въпроси на 
Карсан Музафер Арпачиоглу каза: „Радваме се на дос-
тавката в Северна Африка. Вярваме, че на този па-
зар ще се разширим в близко бъдеще."

Произвеждайки съвременен обществен транс-
порт и търговски превозни средства за нуждите на 
мобилността на нашата епоха, Карсан продължава 
да бъде изборът на много страни с Atak, който се на-
режда сред най-важните модели на 8-метровия ав-
тобусен сегмент. 

Максимална ефективност на всяка географска 
ширина!

След старта си през 2013 г., Карсан Атак беше об-
новен през 2019 г., разчитайки на натрупан опит и 
знания. Сдобивайки се със спортен дизайн с изостре-
ните предни фарове , извит преден надвес и LED 
дневно осветление, поставено в гнезда с формата 
„L“, новият Atak намалява разходите за обслужване 
благодарение на предната си броня, състояща се от 
три части и се фокусира върху максималната ефек-
тивност с възможност за лесна и бърза реакция.

Карсан доставя Атак Карсан доставя Атак 
в Северна Африка в Северна Африка 



14

Какво ново в чужбина

Автобуси&микробуси бр. 6 (158), юни, 2020

Jest Electric – малък градски 
електрически автобус  е 
проектиран да захранва ос-

новните линии на градския 
транспорт, Jest електрически 
малък автобус може лесно да ма-
неврира в тесни улички благода-
рение на компактните си разме-
ри. Следователно, Вашата 
транспортна мрежа може да се 
разширява до всяко място в гра-
да.

УНИКАЛЕН И 
ИНОВАТИВЕН ДИЗАЙН

Със своят компактен дизайн в 
новата епоха, Jest Electric има пер-
фектен външен вид и е съвместим 
с текстурата на града. Той увели-
чава изображението на града и 
става икона.

БЪРЗО И ЛЕСНО 
ЗАРЕЖДАНЕ

Jest Electric лесно се зарежда 
през гнездото за зареждане в пред-

Jest Electric – малък градски Jest Electric – малък градски 
електрически автобуселектрически автобус

ната решетка. Може да се зарежда 
по два начина AC / DC, като 44 
kWh батерии могат да се зареж-
дат с капацитет до 80% за 55 ми-
нути благодарение на устройство-
то за бързо зареждане.

 ОРИГИНАЛЕН НИСЪК ПОД

Да се качвате в Jest Electric е 
толкова лесно, колкото и ходене-
то по прав път. Ниският под поз-
волява на пътниците да се качат 
само с половин стъпка. Благодаре-



Какво ново у нас

бр. 4 (156), април, 2020 Автобуси&микробуси 5

EURO 6

powered by DAF

18
0

4
0

01

Van Hool NV • Bernard Van Hoolstraat 58, BE-2500 Lier (Koningshooikt), Belgium • tel. +32 3 420 20 20 • sales.bc@vanhool.be • www.vanhool.be



16 Автобуси&микробуси бр. 6 (158), юни, 2020

Какво ново в чужбина

ние на тези предимства, родите-
лите с детски колички и по-въз-
растните хора се качват и слизат 
от Jest Electric много по-лесно.

ЕЛЕКТРИФИЦИРАН 
ОТ BMW I

Силата на Jest електрически 
малък автобус идва от 100% елек-
трическия двигател от BMW, кой-
то осигурява силно ускорение. Jest 
Electric винаги е готов със своя си-
лен, тих и ефективен двигател, да 
завладее всяка част от града. Ли-
тиево-йонните /Li-Ion/ батерии 
на BMW и вградената му техноло-
гия за зареждане допринасят за 
живота на Jest Electric със своя без-
опасен доказан опит от реалния 
свят.

МАКСИМАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА КАПАЦИТЕТА

Jest Electric намалява експлоа-
тационните разходи  по време на 
ненатоварените часове и докато 
извънгабаритните празни авто-

буси имат излишен капацитет. 
По този начин, той предлага капа-
цитета, както се изисква от гра-
да за тези часове и носи достъпен 
подход към обществения транс-
порт.

ВСИЧКО Е ВАЖНО ЗА 
КОМФОРТА НА ШОФЬОРА

Въвеждане на ново измерение в 
шофьорската кабина; Jest Electric 
прави шофирането по-комфортно 
и удобно с уникалните си характе-
ристики, включително регулируе-

мата шофьорска седалка и широ-
ката видимост, намалявайки умо-
рата на водача.

НЕЗАВИСИМА СИСТЕМА ЗА 
ОКАЧВАНЕ В 4-ТЕ КОЛЕЛА

До поява на модела  Jest Electric, 
в обществения транспорт не се е 
очаквал подобен комфорт за път-
ниците и водача. С независимото 
окачване в четирите колела Jest 
Electric намалява вибрациите на 
пътя и увеличава комфорта за 
пътниците.
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  VDL Futura.
  VDL Futura       
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PROFITABILITY HAS 
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.
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Белгийският оператор на обществен 
транспорт De Lijn поръча 70 хибридни 
автобуса от VDL Bus & Coach. Тези 70 

автобуса са част от споразумение от минала-
та година между De Lijn и VDL Bus & Coach 
за закупуване на 400 хибридни и електрически 
автобуси.

В рамките на договора De Lijn поръча в края на 
миналата година първата партида от 200 хибри-
дни автобуса, сега последвана от 70 Citea SLFA 180 
Hybrid, задвижвани от 240 кВт електрически мо-
тор, комбиниран с 64 кВтч "High-Power" батерия. 
Генераторът Euro 6 е 4-цилиндров двигател с 
мощност 210 кВт.

Със  закупуването на хибридни и електрически 
автобуси De Lijn спестява милион литра дизел го-
дишно и 2640 тона емисии на CO2.

Големият капацитет на батерията  дава въз-

можност автобусите да се движат изцяло елек-
трически в продължение на до 30 километра. Ба-
териите се зареждат чрез CCS Combo2 щепсел с 
помощ „по пътя“ от 4-цилиндровия дизелов гене-
ратор Euro 6. 

С тази поръчка Де Лийн инвестира още 37 ми-
лиона евро в зелена мобилност. Автобусите ще 
бъдат разположени главно в зоните с ниски еми-
сии в Брюксел и Антверпен и ще заменят стари-
те автобуси Euro 2 и Euro 3.

De Lijn е фламандското публично дружество ,  
което осигурява обществен транспорт във 
Фландрия. Около 3,5 милиона души използват услу-
гите на De Lijn всяка година. 

Мрежата на De Lijn има около 1000 линии с 36 
000 спирки и автопарк от 2250 автобуса и 400 
трамвая. 8000 души работят заедно. Автобусите 
и трамваите изминават около 11 милиона пъту-
вания годишно.

VDL Bus & Coach 
изпълнява голяма изпълнява голяма 
поръчка автобусипоръчка автобуси
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Нова гама от 3,0-литрови 
редови шестцилиндрови 
дизелови двигатели Ingeni-

um и редица специални нива на 
оборудване, включително West-
minster, Westminster Black Edi-
tion и ексклузивният SVAutobi-
ography Dynamic Black, се присъ-
единиха към новото специално 
издание Range Rover Fifty.

Най-новото поколение редови 
шестцилиндрови дизелови двига-
тели Ingenium включват и 48-вол-
тов мек хибрид (MHEV), който се 
предлага с мощност от 249 к.с., 300 
к.с. и 350 к.с.*

Новото ниво на оборудване 
Westminster е базирано на Vogue и 
се предлага с избор от бензинови, 
дизелови и хибридни двигатели. 
Затъмнените стълка и 21-инчови-
те алуминиеви джанти с покри-
тие с ефект "диамант" отлича-
ват новия модел. В интериора 
фурнирите в цвят Grand Black се 
комбинират с облицовка от велур, 

Нов 48-волтов дизелов мек хибрид се Нов 48-волтов дизелов мек хибрид се 
присъединява към гамата електрически присъединява към гамата електрически 
двигатели на двигатели на RANGE ROVERRANGE ROVER

плъзгащ се панорамен покрив, вра-
ти с меко затваряне и подобрена 
аудио система Meridian Surround с 
19 високоговорителя.**

Новият Westminster Black 
Edition включва пакет Black 
Exterior като клиентите имат 
възможност да избират от три 
вида джанти - от 21-инчови с де-
вет спици до отличителните 
22-инчови в цвят Gloss Black с де-
вет двойни спици. В допълнение, 
новият Range Rover SVAutobiography 
Dynamic Black предоставя обновен 
поглед върху отличителния SVAu-
tobiography Dynamic, създаден от 
специалистите в Land Rover SV.

Новите нива на оборудване се 
присъединяват към лимитирана-
та версия Range Rover Fifty, която 
беше представена миналия месец 
по случай 50-годишнината на лук-
созното SUV семейство на Land 
Rover. Специалната модификация 
ще бъде произведена само в 1 970 
бройки, за да отбележи годината 
на дебюта си преди пет десетиле-

тия.
Подобренията в останалата 

част от гамата на Range Rover 
включват най-новите свързани 
технологии, като Apple CarPlay и 
Android Auto, които се предлагат 
като стандарт в цялата гама. Със 
седалки от най-висок клас и до 
осем 4G Wi-Fi връзки, Range Rover 
остава перфектният отдалечен 
офис или зона за забавление по вре-
ме на дълги пътувания.

Range Rover разполага с най-но-
вите технологии за безопасност, 
включително; Предупреждение 
при напускане на пътна лента, 
Система за автономно спиране и 
Kруиз контрол с ограничител на 
скоростта, които се предлагат 
като стандарт в моделната гама. 
Налична е и системата Адапти-
вен круиз контрол.

Серия от функции за повишава-
не на комфорта правят пътуване-
то за всички пътници несравнимо. 
Новата система за йонизация на 
въздуха в купето с PM2.5 от Nanoe 

Anna Gronlund - Anna Gronlund - 
Заместник директор, Федерация Заместник директор, Федерация 

Swedish Bus & Coach Вицепрезидент на IRU, Swedish Bus & Coach Вицепрезидент на IRU, 
Федерацията на автобусните пътувания, Федерацията на автобусните пътувания, 

Пътнически комитет, Пътнически комитет, 
anna.gronlund@transportforetagen.seanna.gronlund@transportforetagen.se
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филтрира вредните прахови час-
тици, подобрявайки качеството 
на въздуха както за водача, така и 
за пътниците.

Системата PM2.5 в Range Rover 
се управлява с помощта на бутона 
на интерактивния дисплей - 
„Purify“. Това инициира функцията 
за рециркулация, почистване на 
въздуха и отстраняване на малки 
прахови частици с размер, по-ма-
лък от 2,5 микрометра, които са 
вредни за здравето.

ЕЛЕГАНТНА 
ЕФЕКТИВНОСТ

Най-новите дизелови двигате-
ли Ingenium са идеалният избор за 
клиенти, които пътуват често 
или им се налага да превозват и 
теглят големи и тежки товари. 
Базирайки се на модулната алуми-
ниева архитектура на двигатели-
те на Jaguar Land Rover, новите 
дизелови двигатели са по-усъвър-
шенствани от предишното поко-
ление и разполагат с 48V мека хи-
бридна технология, за да отгово-
рят на най-строгите глобални из-
исквания за намаляване на вредни-
те емисии.

Новата гама двигатели отго-
варят на стандартите Real 
Driving Emissions Step 2 (RDE2), 
които регулират емисиите на азо-
тен оксид (NOx), което прави но-
вия Range Rover сред първите лук-
созни SUV автомобили в света, 
които ще се предлагат с дизелови 
двигатели със сертификат RDE2. 
Високоефективните двигатели 
осигуряват подобрени реакции, 

като съхраняват енергия, генери-
рана по време на забавяне и инте-
лигентно я преразпределят, за да 
подпомогнат на двигателя при ус-
корение.

Новият 3,0-литров мек хибрид 
D300 Ingenium дизелов двигател е 
с разход до 8,6 л./100 км. по WLTP, 
отделяйки едва 225 гр./км. CO2. 
По-мощният D350 е с разход до 
9.2 л./100 км. с отделени емисии на 
CO2 от 241 гр./км. по WLTP цикъла. 
В резултат на това новият дизе-
лов двигател осигурява превъзход-
ните показатели на предишния V8 
с ефективността и теглото на 
шестцилиндров.

СПЕЦИАЛНО ДОПЪЛНЕНИЕ
От 2014 г. професионалистите 

от Special Vehicle Operations са 
проектирали и произвели най-бър-
зите, най-луксозните и най-ексклу-
зивните модели Range Rover в 
50-годишната история на луксоз-

ния SUV. Високият клас лукс, произ-
водителност и възможности от 
гамата на SV представляват върха 
на развитието на Range Rover.

За клиенти, които искат висок 
клас изисканост и производител-
ност, семейството на Land Rover 
SV включва Range Rover SVAutobi-
ography Dynamic. SVAutobiography 
Dynamic Black усъвършенства визу-
алния характер на модела и комби-
нира цвят Santorini Black Metallic с 
акценти на екстериора в цвят 
Narvik Black Gloss, 22-инчови джан-
ти Gloss Black и брандирани лай-
стни на праговете. Отличителен 
в екстериора е и черният спирачен 
апарат, докато интериорът е за-
вършен със седалки в цвят Ebony с 
шевове Pimento.

Новите нива на оборудване на 
Range Rover ще бъдат налични на 
българския пазар от есента на 
тази година. 
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Mercedes-Benz обяви въвеждането на новия 
си съчленен eCitaro, eCitaro G. На последно-
то издание на Busworld през октомври 2019 

г. беше съобщено, че ще се появи това лято и сега 
Mercedes-Benz спазват обещанието си. Малко след 
пускането му на пазара, новият съчленен автобус ще 
бъде наличен с нови технологии за батерии.

Без да са го виждали, операторите на градския 
транспорт вече са направили поръчки за новия eCitaro G. 
В половин дузина градове eCitaro G ще се появи по-късно 
тази година. Поръчките за твърдо-акумулаторните ба-
терии вече надхвърлят 60. 

Mercedes-Benz нарича тази иновативна батерийна 
технология „пионерно постижение в автомобилното 
строителство“.

Преди две години Daimler Buses представи eCitaro, 
изцяло електрически  градски автобус. Сега следва 
eCitaro G - първият изцяло електрически задвижван 
съчленен автобус,  който в зависимост от версията 
може да транспортира до 146 пътници. 

„Наистина съм много доволен, че нашият Mercedes-
Benz eCitaro се е утвърдил много добре след старта си 
на пазара. Това показва, че сме на правилния път, предла-
гайки продукти, които нашето общество иска и с кои-
то нашите клиенти могат да работят. С eCitaro като 
вариант на съчленен автобус, ние постоянно продължа-

ваме електрификацията на градските автобуси: eCitaro 
G ще бъде оборудван с иновативни твърди акумулатори 
при поискване. По този начин определяме курса за устой-
чив и ефективен превоз на пътници в градските цен-
трове ", казва До Обервердер, ръководител автобуси на 
Daimler Buses.

eCitaro G се лансира с NMC вариант на литиево-йон-
ни батерии. Mercedes-Benz ще увеличи производител-
ността на eCitaro G през тази година, като премине към 
ново поколение NMC батерии, увеличаващи капацитета 
от 292 кВтч до 396 кВтч.

В същото време eCitaro G започва производство на 
иновативни батерии за съхранение на енергия. Те ще бъ-
дат достъпни по желание. Твърдото състояние на  ба-
териите се характеризира с висока енергийна плът-
ност и особено дълъг експлоатационен живот. Химиче-
ски погледнато ,това са литиево-полимерни батерии. Те 
са известни като твърдотелни батерии, защото теч-
ният електролит е в твърда форма. Също така сурови-
ни като кобалт, никел и манган не се използват за този 
тип батерии. 

Снабден със седем акумулаторни батерии, eCitaro G 
постига забележителен общ капацитет от 441 кВтч и 
по този начин гарантира обхвати, характерни за град-
ските автобусни операции. 

Твърдото състояние на батериите е идеално за бър-
зо зареждане, независимо дали в почивките между пъту-
ванията до депото или по маршрута.

Новият съчленен автобус 

еCITARO G еCITARO G 
на MERCEDES-BENZ на MERCEDES-BENZ 
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Bridgestone, най-голямата в компания света за произ-
водство на гуми и каучукови изделия, обяви пускането на 
първата си всесезонна гума за сегмента на леките камиони: 
DURAVIS All Season. Проектирана да издържи посредством 
здрава и издръжлива конструкция, новата гума осигурява 
отлични показатели при износване и съкращава времето за 
сервизиране. Освен това, с най-високия в класа си сертифи-
кат на ЕС – клас „А“ за мокро сцепление и 3PMSF, Bridgestone 
DURAVIS All Season осигурява безопасност, спокойствие и 
удобство при всякакви метеорологични условия през цяла-
та година.

Изключителна ефективност, 
независимо от сезона

Проектирани с мисъл за дейността както на малките, 
така и на големите автопаркове, новите гуми на Bridgestone 
DURAVIS All Season са идеални за професионалисти, които 
искат да увеличат своята бизнес ефективност и да имат 
контрол с едни и същи гуми през цялата година.

Постигайки най-добрия в класа си сертификат на ЕС – 
клас „A” за мокро сцепление, Bridgestone DURAVIS All Season 
позволява на автопарковете да продължат да работят 
дори при неблагоприятни метеорологични условия. Гумата 
позволява това чрез улеи с голям обем в рамото, които по-
добряват отвеждането на водата, както и оптимизирано 
разпределение на контактното налягане. Тази функция 
също подобрява показателите на представянето при сняг 
и износване на гумата.

Сертифициран с маркировките „тривърха планина със 
снежинка“ (3PMSF) и „кал + сняг“ (M + S), DURAVIS All Season 
на Bridgestone е напълно готов за зимата. Гумата постига 
това благодарение на комбинация от сложен дизайн, 
V-образна форма, която подобрява мобилността 
в сняг, и оптимизирана конструкция на тяло-
то. Забележителното представяне на 
DURAVIS All Season при мокри настилки и 
сняг също се дължи на новата технология 
за наноселективни смеси на Bridgestone, 
която позволява по-добра дисперсия на 
силициев диоксид в съединението Nano 
Pro-tech™ на Bridgestone.

По-дълго на пътя
С нарастването на електронната 

търговия и изискването за доставки до 
крайните потребители, както и на-
тискът от разпоредбите на ЕС за ико-
номия на горивата, автопарковете днес 
са изправени пред много предизвикател-
ства. DURAVIS All Season е проектирана 

да им помогне да намалят общите си експлоатационни раз-
ходи чрез целогодишно използване и дълготрайност.

Изключително устойчивата гума разполага със защит-
но ребро на страничната стена, за да я предпази от удари 
в бордюра. Това не само спомага да се намалят честите по-
вреди на гумите и разходите за ремонт, но също така и да 
се съкрати времето за сервизиране на превозните сред-
ства. Bridgestone DURAVIS All Season също отчита изклю-
чителни показатели на износване благодарение на по-висо-
ката коравина на грайфера. Освен това, за да намали още 
повече експлоатационните разходи, новата гума за леки 
камиони на Bridgestone прилага конструкция и оптимизи-
ран дизайн на кухините за подобрено съпротивление при 
движение. Това позволи на гумата да постигне сертификат 
на ЕС – клас „C“ за горивна ефективност в повечето си раз-
мери. 

Помагайки на автопарковете да се справят с 
най-големите си предизвикателства

Bridgestone DURAVIS All Season ще бъде на пазара от ав-
густ 2020 г., като след септември ще бъдат пуснати някол-
ко допълнителни размера. Гумата ще се предлага в 23 раз-
мера, включително три HRD размера и пет размера за ви-
соко натоварване (10PR), за да обхване почти всеки тип 
превозно средство и товар с повишена безопасност.

Коментирайки пускането на DURAVIS All Season на 
Bridgestone, Емилио Тиберио, Главен технически директор и 
Главен оперативен директор на Bridgestone EMIA сподели: 
„Днес все повече и повече автопаркове избират всесезонни 

гуми заради удобството, което предоставят. Ние 
сме много развълнувани да предоставим на 

клиентите си траен, всесезонен модел, 
който може да гарантира спокойствие 

при всякакви метеорологични условия, 
да съкращава времето за сервизиране 
и да намалява общите експлоата-
ционни разходи. DURAVIS All Season, 
нашата първа всесезонна гума за 
леки камиони, спомага за осигурява-
не на бизнес ефективността, коя-
то автопарковете търсят. Много 
се гордея с екипа за това, че създа-
доха гума, която покрива всички 
ключови аспекти на употреба.

1 Някои размери получиха сертифи-
кат на ЕС – клас „Е“ за съпротивление 
при движение.

BridgestoneBridgestone пуска своята първа всесезонна гума за  пуска своята първа всесезонна гума за 
лекотоварния сегмент автомобили - DURAVIS All Seasonлекотоварния сегмент автомобили - DURAVIS All Season
•  Проектирана, за да осигури безопасност и спокойствие при всякакви метеорологични условия през 
цялата година, DURAVIS All Season на Bridgestone има най-високия в класа си сертификат на ЕС – 
клас „A” за мокро сцепление и е напълно подготвенa за зимата с 3PMSF и M + S маркировки;

•  Разработена за удължена издръжливост с подобрената си защита на страниците, гумата е 
проектирана да намали общите разходи за автопарка, чрез съкращаване на времето за сервизиране 
и предлагайки отлична износоустойчивост.
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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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Solaris ще достави 29 електрически ав-
тобуса на  Офенбах на Майн. Това е вто-
рата по големина поръчка от Германия 

за електрически автобуси, направени от пол-
ския производител. Доставките ще бъдат за-
вършени през октомври 2021г.

140-хилядният град Офенбах, разположен в гер-
манския щат Хесен, поръча 20 електрически ав-
тобуса Solaris Urbino 12 и 9 осемнадесет метра 
съчленени автобуси Solaris Urbino 18. Превозните 
средства ще бъдат доставени на клиента до ок-
томври 2021 г. Въпреки това, преди края на тази 
година местният оператор Offenbacher Verkehrs-
Betriebe (OVB) ще получи 7 електрически автобуса 
Urbino, поръчани през 2019 г. След като и двата 
договора приключат, автобуси без емисии Solaris 
ще представляват близо половината от автопар-
ка на OVB.

„Изключително съм доволен, че операторът 
Offenbacher Verkehrs-Betriebe отново избра наше-
то електрическо предложение. Удивително е да 
бъдеш част от трансформацията, която е тол-
кова важна за града и неговите жители. Офенбах 
се насочва много бързо към напълно безвреден об-
ществен транспорт. Solaris иска да подкрепи 
този преход ”, казва Петрос Спинарис, заместник 
изпълнителен директор на Solaris.

OVB реши в полза на най-новото поколение 
Solaris High Energy +-батерии с мощност 316 и 474 
кВтч  -  съответно автобуси дванадесет и осем-
надесет метра . Електрическата енергия ще 
задвижва двумоторни електрически двигатели с 

концентратор с мощност 125 kW всеки. Те ще се 
попълват с монтиран на покрива пантограф (бър-
зо зареждане през деня) и през нощта в автобус-
ното депо. Температурният комфорт в автобу-
сите ще бъде осигурен чрез ефективна и екологич-
на климатизация с термопомпа, която използва 
топлина отвън, за да достигне адекватна темпе-
ратура на околната среда в превозното средство.

В своята поръчка за нови автобуси превозва-
чът от Офенбах е избрал модерни системи за по-
мощ на водача. Една от тях позволява на водача да 
вижда по-добре благодарение на камерите, поста-
вени извън автобуса. Тези камери засичат пеше-
ходци и велосипедисти, разположени на слепото 
място на превозното средство, което е особено 
важно по време на завои. Друга система е проек-
тирана да изпраща акустични сигнали, преду-
преждаващи пешеходците на приближаващото 
електрическо превозно средство с изключително 
тихо задвижване.

Автобусът Urbino 12 разполага с 33 места, 12 
от които са достъпни от ниския етаж, което об-
лекчава пътуването за пътници с намалена под-
вижност. Междувременно автобусът Urbino 18 
ще има достатъчно място за съответно 45 и 20 
места. За още по-голямо удобство на пътниците, 
превозвачът предлага 14 (Urbino 12) и 18 (Urbino 
18) двойни USB порта за презареждане на мобилни 
устройства, а на водача ще има отделен порт.

Германският пазар на електрически автобуси 
се разраства динамично. Досега Solaris доставя 
или осигурява поръчки от немски клиенти за над 
230 акумулаторни автобуса.

Solaris доставя електрически Solaris доставя електрически 
автобуси в Германияавтобуси в Германия
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Експертите  отговарят - Експертите  отговарят - 
Как ще се справят автобусните Как ще се справят автобусните 
превозвачи след Covid-19?превозвачи след Covid-19?

ЯН ДЕМАН (BAAV) 
Той е първият дирек-

тор на фондация Busworld, 
която е холдинговата 
компания над Busworld 
Academy. И двете пози-
ции позволяват да се раз-
берат ежедневните нуж-
ди на автобусните пре-
возвачи, на производите-
лите, да се открият нуж-
дите на обществените 
власти, а също и на път-
ници.

Настоящите проекти 
се фокусират върху въпросите на безопасността, устой-
чивостта и комфорта, развитието на пазарните ниши 
и подобряването на имиджа на сектора.

МАРК ХОФМАН, 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН 

ДИРЕКТОР НА 
CHECKMYBUS

Марк Хофман е главен 
изпълнителен директор 
на CheckMyBus, водещата 
международна мета-тър-
сачка за междуградски ав-
тобуси. Когато през 2013 
г. германският пазар за 
междуградски автобуси е 
либерализиран, Марк съз-
дава първи блог за новини 

и сайт за сравнение на автобусни пътувания в Германия. 
Сега CheckMyBus е наличен в 18 страни и предлага над 5 

милиона седмични автобусни пътувания . Преди да ста-
не активен в дигиталния бизнес като основател и упра-
вляващ директор на няколко сайта за сравняване на 
цени през 2012 г., Марк е ангажиран на международни ли-
дерски позиции в Siemens Audiology, сега Sivantos, повече 
от 7 години. Учи бизнес администрация в Нюрнберг и 
Страсбург, преди да започне кариерата си в  Nielsen 
Company. Марк е чест лектор за иновациите на пазара 
на пътувания и автобуси.

ДОНАЛД А. ДЕВИВО, 
ПРЕЗИДЕНТ И ДИРЕКТОР 

НА DATTCO
Доналд А. Девиво е пре-

зидент и директор на 
DATTCO, Inc. Дон започва 
да работи в автобусната 
индустрия още като тий-
нейджър, учейки бизнеса 
от най-ниското стъпало, 
после като шофьор и след 
това в управление и опе-
рации на първа линия . Дон 
е много активен в авто-
бусната индустрия, заема 

няколко длъжности – в Съвета на директорите за ин-
дустриални асоциации, както и за граждански организа-
ции. Понастоящем  е член на борда на Асоциацията за 
автобусни превози в Нова Англия (NEBA), Асоциацията 
на операторите на училищни превози в Кънектикът 
(COSTA) и автобусната асоциация в Масачузетс.Дон е 
председател на Управителния съвет на Американската 
автобусна асоциация, на местно ниво също е председа-
тел на Управителния съвет на Търговската камара в 
Милдсекс, както и много активен член на Берлинския 
клуб „Кивани”.
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 ТОБИАС ЩЮБЕР Е 
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 

FLIBCO.COM
След като завършва ма-

гистърската си степен по 
екологична и бизнес адми-
нистрация в Университе-
та за приложни науки в 
Триер, Тобиас Щюбер при-
добива допълнителен про-
фесионален опит в UCSD 
в Сан Диего, Калифорния, 
САЩ. Тобиас   работи на 
пазара на труда в Люксем-

бург от 2013 г. и поема задачите за ранно управление. 
През 2012 г. е работил в новосъздадения Институт 
„Макс Планк“ като ръководител на проекти, а също и 
като ръководител на отдел в областта на събития, ус-
луги и операции. Паралелно с тези функции той ръково-
ди и IT отдела на института. Тобиас Щюбер е генерален 
директор на Flibco.com от октомври 2018.

Flibco.com е дигитална платформа, специализирана в 
пътническия транспорт между градовете и летищата. 
Освен дигитални решения за автобусен транспорт 
между летища и градове, Flibco.com разработи и софту-
ерно решение, наречено Door2Gate. С услугата D2G хора-
та се прибират у дома и се транспортират до летище-
то. Особеността на тази услуга е, че резервациите се 
комбинират независимо една от друга и затова можете 
да предложите на клиента „ненадмината” цена. Комби-
нацията се извършва , като се използва специално разра-
ботен алгоритъм и следователно всичко протича без 
ръчно взаимодействие.

ДАН ПЕТТЕРСОН Е СТАРШИ 
ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА 

БИЗНЕС ОТДЕЛ - BUSINESS 
UNIT CHASSIS, VOLVO BUS 
CORPORATION И Е ЧЛЕН НА 

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ 
МЕНИДЖЪРСКИ ЕКИП НА 

VOLVO BUSES
Дан Петтерсон е стар-

ши вицепрезидент на биз-
нес отдел - Business Unit 
Chassis , Volvo Bus 
Corporation и е член на из-

пълнителния мениджърски екип на Volvo Buses. Volvo Bus 
Corporation е световен лидер в развитието на устойчи-
ви решения за обществен транспорт и един от най-го-
лемите световни производители на автобуси и шаси за 
автобуси. Компанията има  9 000 служители, продажби в 
85 страни и глобална сервизна мрежа с над 1500 дилъри и 
сервизи. Инженерно-производствените съоръжения се 
намират в Европа, Северна Америка, Южна Америка и 
Азия. Пионер в развитието на бъдещия обществен 
транспорт и електромобилността, Volvo Bus Corporation 
до момента е доставила повече от 4000 електрифицира-
ни автобуса Volvo по целия свят. Бизнес отделът Business 
Unit Chassis  е отговорен за бизнеса на Volvo Buses на па-
зарите за шасита (разпределени в Латинска Америка, 

Обединеното кралство и Ирландия, Азиатско-Тихооке-
анския регион, Близкия изток и Африка) и цялата верига 
за доставки на шасита към външни бодибилдъри и към 
сестринските бизнес единици в автобусите Volvo.Преди 
да се присъедини към Volvo Buses, г-н Петтерсон  е зае-
мал висши ръководни позиции в Kalmar Mobile Equipment, 
част от Cargotec Corporation, оперираща в областта на 
решенията за работа с контейнери, тежки материали 
и ремаркета в глобален мащаб. Притежава магистърска 
степен по бизнес администрация и икономика, марке-
тинг от Училище за бизнес, икономика и право, Универ-
ситет в Гьотеборг, Швеция.

ПОДКРЕПА ОТ ПРАВИТЕЛСТВА
И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Въпрос: Имаме ли общи правила на ЕС за междуна-
родни превози?

Отговор от Ян Деман: В контекста на предотвра-
тяването на разпространението на Covid-19 вижда-
ме препоръки от ЕС, но не реални правила. Двустран-
ните споразумения между държавите са регулаторни 
за трансграничните превози в момента.

Въпрос: от Георги Милошев (сп."Автобуси", Бълга-
рия): На 19 май в България имаше голяма национална 
стачка на всички транспортни компании,които об-
служват така наречената схема "Случайни превози", 
която обхваща всички туристически трансфери. 
Това се случи поради липса на конкретни критерии 
как да продължим в посткорона ситуацията. Няма 
финансова помощ за целия този сектор за момента. 
Моля, посъветвайте как решавате този проблем във 
вашата страна?

Отговор от Ян Деман: В някои държави малка част  
пряка финансова помощ се предоставя на автобусни-
те превозвачи. Или това е по-скоро символично. Въз-
становяването на тези услуги възможно най-бързо е 
единственият начин за оцеляване на сектора. Следо-
вателно се нуждаем от приложими правила, които са 
еднакви за всички видове транспорт и, ако е възмож-
но, за всички региони (в една и съща фаза на Covid-19). 
Възстановяване доверието на клиентите и сигур-
ността на туристическите дестинации.

Отговор от Доналд ДеВиво: Наблюдаваме подобни 
проблеми от страна на обществения транспорт и в 
САЩ. В частния сектор в момента няма почти ни-
какво раздвижване. От изключително значение е как-
то пътниците, така и нашите шофьори да се чувст-
ват в безопасност.  Мисля, че частните компании ще 
трябва да установят най-добрите практики за слу-
жителите, за да се уверят, че са защитени.

ФИНАНСОВИ ПОСЛЕДИЦИ
Въпрос: Как би оцелял сектора, ако се поддържа со-

циалното дистанциране и се използва 50% капацитет 
? Или тарифите се увеличават / удвояват или какво?

Отговор от Ян Деман: Ние настояваме за прилагане-
то на едни и същи правила във всички видове транс-
порт. Авиацията, влаковете и т.н. рестартират с 
възможност за 100% заетост, при условие, че се носят 
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маски и има разделяне на водачите от пътниците.

Отговор от Дан Петтерсон: Да, ще има разходи за до-
бавените функции в автобусите.

Отговор от Тобиас Щюбер: В  момента ни липсват 
ясни норми! Така че зависи от това, което планирате 
да направите. За нашия бизнес, напр. нароловина пра-
зен трансфер изобщо няма смисъл. Ще публикуваме 
скоро филм за мерките в нашите автобуси, така че 
ако се интересувате, не се колебайте да се свържете 
с нас.

Въпрос: Кой ще покрие всички тези допълнитени 
разходи ? Превозвачите, клиентите или  правител-
ствата?

Отговор от Ян Деман: В този контекст прилагането 
на едни и същи правила във всички видове транспорт 
е най-важно. А равнопоставеността ще увеличи ико-
номическите възможности за автобусните превозва-
чи.

Въпрос: Ще се провеждат ли в бъдеще "класически-
те" панаири едновременно с "онлайн панаири"?

Отговор от Ян Деман: Внедряването на "хибридни" 
панаири наистина е еволюция, макар че физическото 
присъствие на изложения винаги ще бъде предпочи-
тан вариант. Може би ще бъде направен по-селекти-
вен избор (за да се избегне пътуването и време), което 
ще означава посещение на по-малко изложения годиш-
но.

Въпрос: Изложенията като платформа ще увели-
чат ли продажбите за автобусната индустрия след 
настоящата ситуация? Въпросът ми към производи-
телите на автобуси.

Отговор от Ян Деман: Изложенията винаги ще бъдат 
най-ценният начин за запознаване с иновациите. Ве-
роятна е и еволюцията към хибридни (както цифрови, 
така и физически) изложби и конференции.

 Отговор от Дан Петтерсон: В краткосрочен план го-
ляма част от разходите ни ще бъдат разгледани и по-
ставени под въпрос и ще трябва да бъде направен при-
оритет.

 Онези възможности, които осигуряват най-голяма 
стойност ще бъдат с предимство.

Въпрос: Вашият маркетинг отдел следи ли нагласи-
те на потребителите чрез анкети?

Отговор от Дан Петтерсон: В момента получаваме 
директна обратна връзка от транспортните фирми, 
но може би това трябва да бъде допълнено от 
по-структурирани анкети на потребителите.

Въпрос: Има ли поуки от Китай (напр. Нови техно-
логии, защитни продукти срещу вируса, нови разпо-
редби, дизайн на нови интериори на автобуси / влако-
ве), които биха могли да се прилагат в обществения 
транспорт имобилността в Европа и Америка? Ако 
да, може ли да изброите тези научени поуки?

Отговор от Ян Деман: Санитарните мерки, като до-
бра вентилация, маски, социално разстояние,преграда 
между шофьора и пътниците - са все мерки, наблюда-
вани в повечето китайски градове. Абсолютно тряб-
ва да се избягват различни мерки в различните видове 

транспорт. Трябва да има контекст на равнопоста-
вени условия.

Въпрос: Какво ще кажете за туристическите пъту-
ванията, които поддържат автобусните компании. 
Какво ще стане с нас?

Отговор от Доналд ДеВиво: Мисля, че в САЩ ще има 
търсене на пътувания, след като хората са били за-
творени за толкова дълъг период. Мисля, че реално ще 
наблюдаваме увеличение на вътрешните пътувания, 
където хората ще се чувстват по-сигурно да са 
по-близо до дома и да не се притесняват, че могат да 
бъдат блокирани някъде. Наша работа е да накараме 
хората да се чувстват в безопасност.

Въпрос: Как да възвърнем увереността и желание-
то на клиентите да пътуват с нас?

Отговор от Тобиас Щюбер: За мен цифровизацията и 
комуникацията са ключът! Дигитализацията ще ни 
помогне да направим ръчния процес по-сигурен и удо-
бен. Например безконтактно плащане и безконтакт-
но качване.  Съобщението за различните мерки,как ще 
изглеждат и т.н. ще помогне на клиентите да разбе-
рат, че нашият бизнес е безопасен начин за пътуване. 
Ние от flibco.com създадохме например филм, за да по-
кажем точно как ще се осъществи пътуването с на-
шите автобуси в новите условия. Ще публикуваме 
този филм скоро.

Въпрос: Кога малки частни превозвачи планират да 
отворят отново? Какви са възможните сценарии при 
ситуация „Какво-ако?“  Какви други субсидии има за 
нашата индустрия?  Как работодателите се справят 
с постепенното съживяване?

Отговор от Ян Деман: В Busworld Academy ние се ан-
гажираме с използването на маски, разделянето на во-
дача и пътници и наличието на гелове за ръце. Не под-
крепяме разделяне от пътниците с пластмаса (и със 
сигурност не с плекси) или други временни инвести-
ции. Това също не е приложимо и в други видове транс-
порт.

Отговор от Доналд ДеВиво: Това ще варира в зависи-
мост от състоянието в различните щати. Ще зависи 
от мониторинга на случаите в различни области.Ми-
сля, че например южните щати ще се отворят по-ра-
но от Североизточните. Най-добрият ни инстру-
мент е комуникация. Разпространение на информация 
от нашите асоциации и споделяне на информация за 
въпроси и най-добри практики на форуми като този 
ще бъде най-добрият ни инструмент. В САЩ допъл-
нителните обезщетения за безработица от 600 дола-
ра приключват на 31 юли 2020г.  Ще видим и краят на 
срока на заемите за ПЧП (въпреки че може да бъде 
удължен).

С увеличаването на търсенето, компаниите ще за-
почнат да си връщат служителите. Ще бъде предиз-
викателство да се лицензират нови шофьори за опре-
делен период от време.

Въпрос: Как индустрията ще се справи с различни 
трансгранични регулации, които съществуват в Ев-
ропейската общност? Европейската комисия изглеж-
да не е в състояние да наложи универсално правило за 
трансграничните регулации, които се прилагат за 
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всички членове на ЕС.

Отговор от Ян Деман: В повечето случаи правилните 
двустранни споразумения между държавите осигуря-
ват това.

Въпрос: Как дигитализацията би помогнала на ав-
тобусните компании след COVID 19?

Отговор от Ян Деман: Дигиталните инструменти 
могат да помогнат при организирането на безкон-
тактни резервации и плащания и могат да ви помог-
нат да инсталирате социално дистанциране чрез обя-
вяване колко претъпкан е автобуса в реално време… 
Наред с други приложения..

Въпрос: В световен мащаб предвид предизвикател-
ствата, пред които сме изправени в момента със со-
циалното дистанциране, хигиената и т.н.поне в близ-
ко бъдеще, мислите ли, че те биха се превърнали в 
„нормален“ начин на живот, в резултат на който ав-
тобусните превозвачи да трябва да преструктури-
рат превозните средства по подходящ начин?

Отговор от Доналд ДеВиво: Не мисля, че нов дизайн 
на превозните средства е практичен. В краткосрочен 
план е използването на маски, повишеното почиства-
не и използването на дезинфектанти за ръце, както и 
прегради, инсталирани за водача и пътника. Може да 
видим и използването на по-големи автобуси за пре-
воз на по-малко пътници.

Въпрос: Въпреки, че това може да е поверителен въ-
прос, смятате ли, че  производители като Volvo рабо-
тят върху нов дизайн на градски транспорт с цел 
осигуряване на социална дистанцираност, хигиена и 
други модификации? 

Отговор от Дан Петтерсон: На този етап  обсъждаме 
всякакви изисквания от превозвачите, свързани с 
Covid-19, а също и мнения на пътниците.Разработват 
се решения за посрещане на тези изисквания. Някои 
от исканията могат да бъдат решавани сравнително 
лесно и бързо и едно просто решение може да обхване 
спешните нужди. Някои изисквания може да се нужда-
ят от по-задълбочен анализ и по-дълго време за разра-
ботка. 

Част от анализа е и да се определи дали нуждата ще 
бъде устойчива във времето или е временна.

Въпрос: Как мислите, че пандемията COVID-19 ще 
повлияе на автобусната индустрия в бъдеще?

Отговор от Ян Деман: Прякото финансово въз-
действие на кризата, както и необходимостта да се 
инвестира в дигитализацията и маркетингът по-
тенциално ще даде тласък на консолидацията. Тези, 
които успеят да се изправят успешно срещу предиз-
викателствата най-вероятно ще бъдат възнаградени 
с нарастване на маркетинговия дял, както и на-
растващ пазар на автобуси.

Отговор от Доналд ДеВиво: Не мисля, че това ще 
окаже голямо влияние върху оформлението на превоз-
ните средства в дългосрочен план. Мисля, че най-ва-
жното в краткосрочен план е да осигурим безопас-
ността на пътниците.

Въпрос: Какви са постоянните промени, които счи-
тате, че ще се запазят в междуградските превозни 

средства?

Отговор от Тобиас Щюбер: Не виждам промени в 
междуградските и туристическите превозни сред-
ства по отношение на COVID. Със сигурност ще при-
лагаме необходимите мерки. Но нова настройка по 
вътрешността на автобусите  от икономическа 
гледна точка не е възможна.

Въпрос: Виждам много коментари за най-добрите 
решения за хигиенизиране на автобусите поне веднъж 
дневно. Имате ли информация как това се отразява на 
здравето на пътниците - особено ако имате група на  
многодневна екскурзия (например 8-12 дни)?

Отговор от Доналд ДеВиво: Това е въпрос, който се 
обсъжда. Мисля, че в краткосрочен план ще използва-
ме нашите партньори като IMG в САЩ (или GPN в 
Европа), за да осигуряват редовното почистване на 
превозните средства.Наистина няма да е по-различно 
от това да заредите гориво или да ползвате тоалет-
на. Това ще бъде просто още един елемент, който 
трябва да планираме в пътуването.

Въпрос: По отношение на почистването на превоз-
ните средства, дезинфекцирате ли превозните сред-
ства и отвън?

Отговор от Тобиас Щюбер: Имаме ясни стандарти за 
почистване на превозните средства външно, но за мо-
мента не се планира някакво допълнително почиства-
не.

Въпрос: Тобиас,  можеш ли да кажеш дали Flibco ще 
промени процедурите за качване в автобусите  и по-
литиката за анулиране след COVID-19?

Отговор от Тобиас Щюбер: Да, ние просто ще качва-
ме от задната врата. Имаме също пълно дигитално 
управление за качване, което избягва директния кон-
такт между клиенти и водачи. Шофьорите са  добре 
защитени със сепаратор.

Въпрос: Ще има ли по-голямо търсене на училищни 
автобуси като резултат от засилените хигиенни 
мерки?

Отговор от Доналд ДеВиво: Не мисля. Невъзможно е 
да се въведе такова решение относно автобусния 
парк в САЩ в краткосрочен план. Ръчният процес на 
редовно почистване ще бъде основна част.

Отговор от Дан Петтерсон: Твърде рано е да се опре-
дели дългосрочното търсене.

Въпрос: Трябва да се направи разлика между  кратко-
срочно хигиенизиране на превозни средства,които 
трябва да се прилагат без присъствие на пътници и 
ТРАЙНИ РЕШЕНИЯ за вдишване на въздух, които 
трябва да бъдат вградени в проекта на превозните 
средства. Знаете ли, че една от най-ефективните, 
безопасни за здравето инхалационни технологии е 
ФОТОКАТАЛИЗА? Доказано е,че ефективно убива и 
разлага вируси и бактерии?

Отговор от Дан Петтерсон: Има прости решения, 
които могат да бъдат внедрени бързо и има и об-
ласти, които ще изискват много тестове и валидира-
не, преди да се внедрят. Достъпност на различни тех-
нологиите също е проблем, който трябва да бъде част 
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от анализа.

Въпрос: Имате ли  резултати от запитвания към 
пътници относно почистването и хигиената?

Отговор от Марк Хофман: Все още няма данни за 
това.

Отговор от Тобиас Щюбер: Да, абсолютно. В нашето 
проучване от май 2020 г. освен носенето на маски на 
борда, за пътниците е много важно да имат добро по-
чистване и дезинфекция. 62% от хората искат по-
чистване след всеки курс. 38% искат дезинфекция все-
ки ден! Ние сме поискали мнението на 1.578 души в 
това проучване.

Въпрос: Климатикът в автобусите е необходи-
мост. Очакваме ли това да се промени?

Отговор от Ян Деман: За предотвратяване на раз-
пространението на Covid-19, абсолютно необходима е 
добрата вентилация, докато циркулацията на същия 
въздух в затворена среда, трябва да се избягва.

Отговор от Дан Петтерсон: Климатикът е задължи-
телно изискване за повечето пазари и вероятно ще 
продължи да бъде така.

Въпрос: Какви постоянни системи за дезинфекция 
на въздуха се предлагат на пазара? Например в новите 
влакове на метрото се използва апаратура с UV свет-
лина, но не в присъствието на пътниците. Какво дру-
го се предлага?

Отговор от Дан Петтерсон: Към момента нямам пре-
глед върху това.

Въпрос: Как се отрази настоящата ситуация на 
Volvo по отношение на производството и дистрибу-
ция на резервните части?

Отговор от Дан Петтерсон: Дистрибуцията на час-
ти на Volvo е работила и работи през целия период, 
само с незначителни смущения поради проблеми с ве-
ригата на доставки. Нашите фабрики бяха затворени 
за няколко седмици поради липса на компоненти, но 
те отново се рестартират и ще отговорим на тър-
сенето с нормално време на доставка.

Въпрос: За да отговаря на нормите за социално дис-
танциране, капацитетът на пътниците ще трябва 
да бъде намален.  Ще увеличи ли това търсенето на 
нови автобуси в публичния и частния сектор, за да се 
изпълнят новите изискванията?

И как правителството помага да се преодолее тази 
ситуация?

Отговор от Доналд ДеВиво: В САЩ не получаваме по-
мощ в частния сектор от страна на правителство-
то. Общественият сектор получава  голямо финанси-
ране и би могло да се увеличи броя на превозните сред-
ства. От частна страна мисля, че търсенето на нови 
автобуси ще е слабо, поне още 12 месеца, докато всич-
ко се изясни. Мисля, че в дългосрочен план ще се върнем 
към предишното търсене на превозни средства. Не 
мисля, че е по-малкия капацитет за сядане е устойчив 
в дългосрочен план.

Въпрос: Здравейте, аз съм служител на Volvo Buses и 
бих искал да задам въпрос, свързан с търсенето на ав-

тобуси от транспортните превозвачи. Бихте ли спо-
делили мнението си? 

Очаквате ли максималният капацитет на автобу-
сите да бъде намален със закон или правителствен 
указ в много държави (като например само всяко вто-
ро място да може да се използва в автобуса или напри-
мер 70-местен градски автобус да превозва само 50% 
от капацитета си)? Какво въздействие могат да 
имат такива мерки върху превозвачи и производите-
лите на автобуси? Това ще доведе ли до увеличение на 
производството на нови автобуси или няма да е от 
значение?

Отговор от Ян Деман: Процентът на заетост под 
75% не гарантира безпроблемна работа и следовател-
но не е приемлив. Превенцията трябва да се гаранти-
ра чрез маски, добра вентилация и разделение между 
водача и пътници. (както при други видове транс-
порт).

Отговор от Марк Хофман: Мисля, че това зависи от 
4 фактора:

1.) Правителствени наредби (не навсякъде е изясне-
но) -> тук поне в ЕС трябва да се избягва дискримина-
ция в сравнение с други видове транспорт като влак / 
самолет -> това означава максимум 100% капацитет 
PLUS, носене на маски, предпазване водача и обезопасе-
но качване на превозното средство

2.) Ситуация с Covid-19 -> където случаите са ниски 
и регулациите се насочват към 100%-> когато случаи-
те нараснат, ще се случат структурни разпоредби

3.) Поведение на потребителя -> има увеличено тър-
сене за безопасност и искане за движение отново. Това 
ще зависи и от комуникацията, сигурността на борда 
и случаите Covid.

4.) Какво се случва по време на "Post-Covid" или по вре-
ме на "Фаза на прехода"? Вярвам, че ролята на автобу-
са ще продължава да расте в дългосрочен план. Ако 
автобусите частично подпомогнат линиите на ме-
трото за да се избегне претоварване на транспорта, 
но това зависи от местните власти. Мисля, че това 
е възможност като мост по време на  "Post-Covid" (или 
контролирано covid).

Отговор от Доналд ДеВиво: Мисля, че отговорът е 
различен в зависимост от превозваната група.Ако ус-
лугата е превоз на пътници, където хората не се по-
знават, ще видите първоначално намален капацитет. 
Мисля, че чартърите с хомогенни групи по-бързо ще 
се върнат към пълния си капацитет на превоз. Не ми-
сля, че икономиката ще позволи голямо увеличение на 
броя на превозните средства въз основа намален ка-
пацитет на пътниците В дългосрочен план (опреде-
лям като около година от сега), освен ако няма друг 
основен проблем, мисля, че търсенето ще се върне на 
нивата преди COVID-19.

Отговор от Дан Петтерсон: Регулиране на намалява-
нето на капацитета на автобусите може да бъде до-
бро от гледна точка на обществото, но не е бизнес 
издържано. Тъй като това ще струва пари, този кон-
фликт на интереси трябва да намери решение. Освен 
регулаторната страна, ние също зачитаме мнението 
на пътниците. Какъв тип социална дистанция ще 
бъде приемлива за тях за да искат да пътуват и какви 
разходи са готови да приемат?
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Производителят на автобуси 
Ebusco със седалище в Дьорн, 
Холандия, влезе на пазара на 

автобуси през 2012 г. като нов иг-
рач, фокусиран върху развитието 
на електрическите автобуси. 
„Ebusco е истински пионер в облас-
тта на електрическите автобу-
си“, казва мениджърът по инова-
ции Патрик Хаутс. Компанията 
работи усилено, за да се увери, че 
остава пионер.

Самият Хаутс се присъедини към 
технологичната компания за произ-
водство на автобуси през 2015 г. 
„Много традиционни произво-
дители изграждат елек-
трическите си автобу-
си на базата на дизелови 
двигатели. В резултат 
на това тези превозни 
средства винаги са 
твърде тежки. В Ebusco 
батерията и електри-
ческото задвижване са 
ядрото. Ние изграждаме 
автобуса около тях. 

Това води до автобус със съвсем 
различна структура. "

Той прави сравнение с Mercedes, 
който навремето разработва ди-
зелов двигател и изгражда превоз-
ното средство (или камиона) око-
ло него. Той обаче предпочита да 
сравнява Ебуско с Тесла. „Трябва да 
се осмелите да мислите извън 
рамките и да измисляте инова-
тивни идеи. Разбира се, като нова 
ком-

EbuscoEbusco -   -  истинскиистински  
пионер в областта на пионер в областта на 
електрическите автобусиелектрическите автобуси
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пания срещате спънки, но новите идеи са много до-
бро нещо на пазар като този.

ТРАМПЛИН КЪМ ЕВРОПА
Преди десет години автобус Ebusco беше в със-

тояние да носи на борда си батерия с мощност 200 
kWh, докато сега те имат повече от 400 kWh. В 
Холандия Ebusco работи наред с други места в Дор-
дрехт, Гронинген и Утрехт. В края на 2020 г. Ebusco 
ще доставя автобуси за Connexxion за района на 
Харлем и Амстердам.

Ebusco вече натрупва опит с по-големи разстоя-
ния по регионалните маршрути в Гронинген и 
Дренте. В крайна сметка това ще даде трамплин 
на други страни, очаква Хаутс  „Германският пазар 
едва сега започва да слиза на земята, тъй като ди-
зеловото лоби е огромно, така че е добре вече да 
сте там. Вече имаме автобуси в Мюнхен, Боркум, 
Айзенах и Бад Нойштад. По-късно тази година ще 
последват Бон и Франкфурт. Но Скандинавия също 
е атрактивен пазар.

ИНОВАТИВНИ ИДЕИ
Една от тези иновативни идеи е да се работи за 

значително намаляване на теглото на автобуса. 
„Всеки килограм, който можете да спестите, по-
вишава ефективността. Нещо повече, имате нуж-
да от по-малко батерии на борда, което спестява 
още повече тегло. "

Ebusco също иска да пусне напълно автономен ав-
тобус на пазара - и то не този, който се движи по 
специална лента като 2getthere's ParkShuttle, а 
този, който може да кара в града със смесен тра-
фик. Това ще отнеме поне още пет години, очаква 
Хаутс. „Безопасността е от първостепенно значе-
ние и все още нямаме достатъчно изчислителна 
мощност за това.

ОГРАНИЧИТЕЛНИ ПРАВИЛА
Ebusco също иска да се открои от тълпата на па-

зара за зареждане на инфраструктура. Например, 
производителят на автобуси разработва енергий-
ни контейнери, които съхраняват енергия и по 
този начин щадят електрическата мрежа. „Той 
може да предложи решение с по-малки мрежови 
връзки. По този начин все още можете да получите 
много енергия от мрежата, без да се налага да ин-
сталирате нови връзки и допълнителни кабели. "

Системните оператори все още не могат да раз-
гърнат лесно тези контейнери сами. „С развитие-
то на технологията на батерията това става все 
по-привлекателно и предлага възможности за енер-
гиен преход. Зависими сме от закони и разпоредби, 
които могат да бъдат доста рестриктивни. 

СГЛОБЕНО В КИТАЙ
Много хора смятат, че Ебуско внася автобусите 

си от Китай. Не е така, според Хаутс . „Монтажът 
се провежда в Китай; всичко останало се прави в 
Холандия. Имаме огромен отдел за научноизследо-
вателска и развойна дейност, защото в основата 
си ние сме технологична компания, която строи 
автобуси. 

Ние работим с Китай заради производствените 
мощности и следваме модела на Apple: ние сами 
проектираме всичко и поддържаме контрол. “

Сътрудничеството с Китай е политически 
чувствителна тема, особено след като суматоха-
та около китайския автобусен строител BYD е в 
концесия IJssel-Vecht. Но Ебуско не се забърква в по-
литиката, казва Хаутс. „Все още не можем да на-
правим монтажа, затова сме в Китай. Ако спече-
лим търг, както направихме с Connexxion на лети-
ще Schiphol, ние го правим въз основа на технологи-
ите. Това няма нищо общо с китайското или евро-
пейското производство. "
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Ефектът на коронавируса върху европейската автомо-
билна индустрия е безпрецедентен. Повечето производи-
тели на превозни средства трябваше да затворят фабри-
ките за производство за няколко седмици или дори месеци 
тази година.

Въпреки, че точните последствия от COVID-19 за 
цялата година все още не са известни, долните цифри 
показват въздействието на коронавируса върху автопро-
изводството и заетостта в пика на кризата.

- Работните места на повече от 1,1 милиона европей-
ци, работещи в производството на автомобили, бяха 
пряко засегнати от спирането на производството по 
време на карантината.

- загубите на производство в целия ЕС възлизат на 
повече от 2,4 милиона моторни превозни средства само в 
пиковите кризисни месеци от март, април и май 2020 г.; 
това е 13% от общото производство през 2019г.
                
 март – май  2020

Държава Засегнати 
служители

Прогнозна загуба 
в производството 

(брой превозни 
средства))

Средна продължителност на 
затваряне в работни  дни)

Австрия 14,307 26,480 34
Белгия 30,000 33,360 25
Хърватия 700 – 29
Чешка република 45,000 155,060 29
Финландия 4,500 11,604 25
Франция 90,000 278,425 34
Германия 568,518 616,591 30
Унгария 30,000 51,552 22
Италия 69,382 157,933 41
Нидерландия 13,500 30,819 25
Полша 17,284 101,957 36
Португалия 20,000 41,525 35
Румъния 20,000 68,673 31
Словакия 20,000 114,632 24
Словения 2,890 19,399 27
Испания 60,000 452,155 34
Швеция 67,000 23,464 15
Обединено кралство 65,455 262,715 41

ОБЩО (EU+UK) 1,138,536 2,446,344 30

По данни на АСЕА -  Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
Асоциация на европейските производители на автомобили e
 основната група за лобиране и стандарти в автомобилната индустрия в Европейския съюз. От февруари 1991 
г. е наследник на комитета на производителите на CCMC, който е основан през октомври 1972 г.

Влияние на COVID-19 върху 
автомобилната индустрия в ЕС
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Н яма да е изненада, че паза-
рът на търговски превоз-
ни средства все още е 

много слаб. Общото търсене в 
ЕС намаля с още 20.3% отчете 
Acea / Асоциация на европейски-
те производители на автомоби-
ли/ в тримесечното си предста-
вяне.

 Според организацията през 
юни регистрациите на автобуси в 
ЕС са намалели с 41,5% в ЕС, което е 
леко подобрение в сравнение със 
спада през май (-56,5%). Acea пресмя-
та всяко превозно средство от 3,5 
t. , докато Chatrou CME Solutions оч-
ертава линията от 8 тона, което 
означава, че броят на регистраци-
ите е намалял с 4 493 единици до 
общо 9 721 регистрации в ЕС. Нама-
ление от 31,6%.

Освен това Acea взема предвид 
всички държави-членки на Европей-
ския съюз, докато CME Chatrou 
Solutions използва данните от 21 
държави, включително например 
държави извън ЕС като Швейцария, 
Норвегия и Обединеното крал-
ство. Това означава, че Acea включ-
ва поръчка за 65 VDL микробуси за 
Кипър, докато Chatrou CME 
Solutions изобщо не включва Кипър. 
Въпреки че разликата в подхода ре-
зултатите са повече или по-малко 
еднакви: автобусният сектор пре-
живява драматична година. 

Спадът е двуцифрен във всяка 
страна. Според Acea регистрации-
те на автобуси са спаднали с пове-
че от половината в Испания 
(-52,3%), докато Италия (-21,3%), 
Германия (-19,2%) и Франция (-18,9%) 
отбелязват по-скромни намаления 
досега тази година.

В CME Solutions Испания показ-
ва най-лошо положение със спад от 
51,6%, Обединеното кралство също 
достигна над 50% , както и  Полша, 
Дания, Ирландия и Белгия.

 В проценти най-добрата стра-
на е Нидерландия със само 10,5% 
по-малко регистрации в сравнение 
с първите шест месеца на 2019 г. 
Това се дължи на 214 градски авто-
буси, пуснати за регистрация и 59 
туристически автобуси, от кои-
то 46 са регистрирани през първо-
то тримесечие и само 13 през вто-
рото тримесечие на тази година, 
включително 8 автобуса за воен-
ните. Acea отчита 281 регистра-
ции в Нидерландия през първите 
шест месеца, но използва ограниче-
нието от 3,5 тона.

Според Acea темпът на спад на 
общия пазар на търговски превоз-
ни средства се забавя в сравнение с 
април и май. Спадът е по-слабо из-
разен в сегмента на микробусите, 
което дава по-добър общ резул-
тат.

 В сегментите на „тежките“ 
камиони и автобуси три от чети-
рите най-големи пазари в региона 
отчетоха двуцифрени процентни 
спадове през юни: Германия (-30.5%), 
Испания (-24.2%) и Италия (-12.8%), 
докато Франция отбеляза умерено 
увеличение (+ 2,2%). Всеки от 27-те 

пазари в ЕС отчете двуцифрени 
процентни спадове досега тази го-
дина, включително четирите ос-
новни: Испания (-44,8%), Италия 
(-35,4%), Франция (-32,0%) и Герма-
ния (-28,6%) ,

Миналия месец търсенето на 
микробуси намаля с 10,4% до 142 799 
броя. Това обаче е значително подо-
брение в сравнение с резкия спад 
от 41,3% през май. Франция - най-го-
лемият пазар на леки търговски 
превозни средства - даде значите-
лен принос, отбелязвайки 7.8% 
ръст през юни с регистрирани 51 
849 бройки. Ръст също е регистри-
ран в Белгия (+ 8.4%), Румъния (+ 
6.4%) и Люксембург (+ 3.1%). От дру-
га страна, Испания (-19.8%) и Герма-
ния (-17.7%) все още претърпяват 
двуцифрени загуби, последвани от 
Италия с по-умерен спад (-5.3%.

През последното шестмесечие 
годишния пазар на ЕС за нови леко-
товарни автомобили се сви с 31,8%. 
Търсенето намаля с 41,3% в Герма-
ния,  Франция (-40,6%), Испания 
(-37,3%) и Италия (- 34,2%).

Джос Хаас – издател и главен 
редактор , TOURINGCAR & BUS

Спад на пазара на 
търговски превозни средства 
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Тенденции в цените на застраховка 
„ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ” за 

първото полугодие и в летните месеци
Анализът на електронната платформа 24ins.bg раз-

крива интересни тенденции, при които се наблюдава 
продължителен спад на средната цена на застраховка 
„Гражданска отговорност“ през първото полугодие на 
2020 г.

С около 2,6% е средното намаление на цена-
та, като най-голям спад се отчита при:

• водачите на МПС на възраст над 45 години – над 
3,6%;

• цените за автомобилите: с кубатура над 2500 см3 
и тези с регистрация в Бургас,

•  Кърджали, Смолян, Хасково, Стара Загора, Ямбол, 
София-област – отбелязват голямо понижение – 
над 3%.

За да се проследи цената на застраховката, 
за първата половина на годината, са взети 
предвид основните параметри:

• населено място по регистрация на автомобила;
• възраст на собственика на МПС;
• обем на двигателя;
•  физическо или юридическо лице е собственикът на 

автомобила.

Всички параметри, които влияят на цената на 
застраховката, както и точната ѝ стойност за конкре-
тен автомобил, могат да се проверят на: https://24ins.
bg/motor- third- party-liability.

В статистиката по-долу са включени цените на 
застрахователните дружества: Армеец, Алианц, Бул 
Инс, Булстрад, Групама, Дженерали, ДЗИ, Евроинс, Лев 
Инс, Уника и ОЗК.

За целта на проучването са използвани следните 
данни:

Най-ниската средна цена за застраховката „Граж-
данска отговорност“ за първата половина на 2020 г. 
по населени места*:

* Средни цени за застраховка

Водачите на автомобили с регистрационни номера 
от Зона 4 (А, К, СМ, Х, СТ, У, СО)

заплащат най-ниска цена за застраховката, последва-
ни от водачите на автомобили с регистрационни номе-
ра от Зона 5 (ВТ, ЕВ, ОВ, РА, ЕН, РР, СН, Т, Н, Р).

Водачите на автомобили от Зона 2 (В и РВ) са трети 
в класацията, а водачите с

регистрационни номера от Зона 1 (София) заплащат 
втората най-високата цена за „Гражданска отговор-
ност“.

Най-висока е цената за Зона 3 (ТХ, Е, РК, ВН, КН,М, 
ВР, СС).



41бр. 6 (158), юни, 2020 Автобуси&микробуси 

АктуалноАктуално

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 про-

грамата на Пловдив като Европейска столица на кул-

турата

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 по-

требителите

СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
Специалистите могат да направят своята визита 

по-ефективна, като посетят събитията от съпът-

стващата 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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Средни цени на застраховката за най-скъпата и 
най- евтината зона - зона 3 и 4:

До колко възрастта и статутът (физическо или 
юридическо лице) на собственика на автомобила влияе 
върху формирането на цената на застраховката и коя 
възрастова група плаща най-висока цена?

Възрастта на собственика на автомобил (физиче-
ско лице), за която се заплаща най-висока цена за 
„Гражданска отговорност“, е до 25 г. Средната цена 
за първите шест месеца от 2020 г. е 425.56 лв., като тя 
е намалила размера си с 2.18% от началото на година-
та. Когато водачът е автомобила е на възраст под 25 г., 
той се води по-рисков спрямо водачите от останалите 
възрастови групи. Една от причините за това е, че тези 
водачи нямат достатъчно шофьорски стаж на пътя.

За съпоставка сред възрастовите категории на вода-
чите (физически лица - ФЛ) на МПС е показана и средна-
та цена на водач на МПС, който е юридическо лице. За 
юридическите лица (ЮЛ) не съществуват отделни въз-
растови разбивки, които да влият при сформирането на 
цената на застраховката.

Най-ниска е средната цена за водачи над 45 г.

Докато през първите три месеца на 2020 г. за леки 
автомобили, собственост на физически лица, цените 
започват от 208.08 лв. и достигат 1024.33 лв., то в след-
ващите три месеца цените се понижават. Най-ниската 
цена е 194.95 лв., а най-високата 1021.78 лв. Същото важи 
и за юридически лица - най-високата цена в първите три 
месеца на годината е 578.59 лв., след което се наблюдава 
спад до 562.27 лв.

Как мощността на обема на двигателя влияе на 
застраховката?

Според обема на двигателя, цената за застрахов-
ката (за ФЛ и ЮЛ) е най-висока за мощност над 2 
500 см3. Средната цена за първото шестмесечие на 2020 
г. е 418.72 лв., като отбелязва спад от 3.27% от началото 
на годината.

За да се онагледи разликата между мощността на двига-
телите на автомобилите, по-долу са показани 4 различ-
ни автомобила с тяхната мощност и цена на „Граждан-
ска отговорност“. Различното е, че този път в проучва-
нето е обхванат един характерен за времето период – 
този на извънредното пандемично положение.
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Повлиява ли COVID-19 на сформирането на 
цената ? Вторите три месеца от проучването (от 
13-ти март нататък) са период, в който страната 
ни беше изправена пред форсмажорното обстоя-
телство – пандемията COVID-19 и нейните послед-
ствия от икономически и здравословен характер. В 
тази връзка проучването съвсем резонно отбелязва 
как COVID-19 и последвалите го здравни, иконо-
мически и социални последици се отразяват на 
ценовия диапазон на задължителната застрахов-
ка „Гражданска отговорност“, проследявайки 
ценовата реакция на застрахователния пазар 
спрямо него.

С наближаването на летните месеци, цените на 
застраховката падат – с около 2,58% е средното 
намаление на цената. За периода на извънредното 
положение процентът е по-нисък – тогава спадът на 
средните цени е само 0,92% (от март до май). Дори 
за април се отбелязва най-високата средна цена на 
застраховката за ЮЛ – 245,97 лв.

Настоящият анализ е направен с данни, предоставени 
от застрахователните компании и от статистическа 
извадка на цените на застраховки на клиенти, сключени на 
портала 24ins.bg - за периода от 01.01.2020 г. до 30.06.2020 
г.

Посочените цени са за нови клиенти, тъй като в 
някои случаи застрахователните компании предоставят 
отстъпки за подновяване на застраховката при тях.
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IBE International Bus Expo 
през октомври 2020 през октомври 2020 
9 -тото издание на Международното изложе-

ние за автобуси IBE e ключовият фактор за 
устойчива туристическа и градска мобил-

ност. От 14 до 16 октомври 2020 г., изложбеният 
център Римини е домакин на деветото издание 
на международното изложение, посветено на ав-
тобусите, което се провежда едновременно с TTG 
Travel Experience, където иновациите в индустри-
ята се превръщат в решения за компании за об-
ществен транспорт и публична администрация.

IBE International Bus Expo се превръща в плат-
форма за Южна Европа и средиземноморския ба-
сейн за решенията, достъпни днес за обществе-
ния транспорт, туризъм и  пътници: хората са 
ключов фактор за устойчива интермодална мо-
билност.

Подобно на всички експозиции, организирани 
от Италианската изложбена група, IBE 2020 ще се 
проведе според протокола #safebusiness, който от 
трансфери до изложението, до устройства за 
лична защита, постоянно дезифекциране на раз-
личните зони, до безналични билети, Приложе-
нието "без опашка" за обслужване на храни ще 
даде възможност на всички да участват в Expo 

при пълна безопасност. 
В световен мащаб транспортът и инфра-

структурата преминават през радикална тран-
сформация, благодарение на приетите цифрови 
технологии. Логиката на предлагането на пазара 
се променя: превозните средства с нулеви емисии 
постепенно заместват тези, които използват 
изкопаемо гориво. Следователно изданието на IBE 
International Bus Expo през 2020 г. се отваря към ин-
тегриран колективен транспорт, който също е 
иновативен и устойчив.

 Гамата от продукти се разширява във взаи-
мосвързана система за обществен транспорт. 
От градска мобилност до пътувания на дълги раз-
стояния, от малки превозни средства за общест-
вен транспорт до споделена мобилност: верига-
та на доставки става динамична заедно с приема-
нето на алтернативни мощности като CNG, 
LNG, метан и електрическа енергия. Ще бъде въз-
можно да изпробвате тези решения по време на 
тестови задвижвания с новите модели превозни 
средства с най-новата технология за подпомогна-
то шофиране за пътна безопасност.

IBE 2020 ще бъде платформа, на която инова-
циите в бранша ще отговорят на търсенето на 



43бр. 1 (153), януари, 2020 Автобуси&микробуси 

Актуално

35бр. 4 (136), април, 2018 Автобуси&микробуси 



Форум

46 Автобуси&микробуси бр. 6 (158), юни, 2020

решения от името на туроператори, публичната 
администрация и местните компании за общест-
вен транспорт; ще има и разисквания относно зе-
лените въпроси с надзора на Технически научен 
комитет, сформиран от най-важните асоциации 
на сектора: от ANFIA до UNRAE, ANAV, ASSTRA и 
AGENS; институциите, от Министерството на 
инфраструктурата и транспорта до Министер-
ството на околната среда, до региона Емилия-Ро-
маня и община Римини, Римския университет в 
Ла Сапиенца и Миланската политехника.

Наситената програма от конференции и семи-
нари  ще обхване три макро области. На първо 
място: технологии и иновации, които ще обхва-

нат темите за ключовата роля на мениджърите 
на мобилността и обучението в организационни 
решения, съоръжения и услуги за нова мобилност, 
извличане и анализ на данни. второ: устойчивост 
и декарбонизация, процеси, които вече са в ход, 
при които алтернативната мощност за ефек-
тивност е поставена на изпитание на пътя. И 
накрая, въздействието на Covid-19 върху вериги-
те за доставки и местния обществен транс-
порт: от модернизацията на автобусните парко-
ве до промяната на стила на шофиране, експерт-
ните знания, необходими за поддръжката на пре-
возните средства, управлението, училищния и 
междуселищния транспорт.
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STARBUCKS® THE MALL 

STARBUCKS® SOFIA RING MALL  

STARBUCKS® PARADISE CENTER 

STARBUCKS® BULGARIA MALL 

STARBUCKS® SERDIKA CENTER 

 

STARBUCKS® GALLERIA MALL  

STARBUCKS® MALL PLOVDIV 

STARBUCKS® MALL PLOVDIV PLAZA 

 

  Starbucks Bulgaria  
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Изложението FIAA Мадрид 
се отлага за март 2021 

И зложението FIAA 
ще укрепи гло-
балния си об-

хват с амбициозна 
програма за чуждес-
транни купувачи през 
март 2021г..

След заседанието на 
Организационния коми-
тет на Международния 
търговски панаир, FIAA 2020 и 
предвид ситуацията на COVID 19, 
беше договорено да се отложи следва-
щото издание на събитието. То беше пла-
нирано от 6 до 9 октомври тази година, но сега ще се 
състои през март 2021 г., когато икономическата и 
санитарна ситуация ще позволи провеждането му, 
като същевременно гарантира успех за участниците. 
Панаирът ще се проведе в съоръженията на IFEMA в 
Feria de Madrid. FIAA ще бъде първият панаир в секто-
ра за година на икономическо възстановяване и споде-
лена мобилност.

Очаква се бизнес средата през последното триме-
сечие на тази година да бъде по-благоприятна и да 
даде възможност на FIAA отново да бъде основната 
точка за среща на автобусната индустрия, привли-
чайки оператори от повече от четиридесет държави. 

FIAA има за цел да засили международния си харак-
тер и работи по амбициозна програма за привличане 
на чуждестранни купувачи с цел подпомагане испан-
ската автобусна индустрия и основните международ-
ни марки.

FIAA ще осигу-
ри пространство 

за бизнес и про-
дажби, което 
ще допринесе 
за възобновява-
не на тази 
индустрия, при 

сценарий, който 
се очаква да бъде 

по-благоприятен до 
март следващата 

година.
Предвижда се през послед-

ното тримесечие на 2020 г. пътува-
нето с автобус да се възстанови с до 70%, като консо-
лидира позицията си до началото на 2021 г. Очаква се 
възстановяване и в туристическата индустрия, ико-
номиката и международните пътувания. И дотогава 
предприятията ще имат повече новости, отколкото 
през октомври, тъй като напредъкът се забави пора-
ди настоящата ситуация.

Панаирът ще организира и срещата на върха на 
FIAA, в партньорство с испанските асоциации на 
индустрията. Срещата на върха е търговско събитие 
и форум за правителството да се срещне с участници 
в автобусната индустрия.

Срещата на върха на FIAA е подкрепена от Минис-
терството на промишлеността, търговията и тури-
зма на Испания и Общинския съвет на Мадрид, както 
и от индустриалните участници, които са членове 
на Организационния комитет на събитието.
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Първо

национално

издание за автобуси

ЕКСПЕРТИТЕ  ОТГОВАРЯТ - КАК ЩЕ СЕ СПРАВЯТ АВТОБУСНИТЕ ПРЕВОЗВАЧИ СЛЕД COVID-19?
 ТЕНДЕНЦИИ В ЦЕНИТЕ НА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”
  СПАД НА ПАЗАРА НА ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Jest Electric - 
малък градски електрически автобусмалък градски електрически автобус
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