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Актуално

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

За да бъдете  конкурентноспособни и да отго-
варяте на най-новите изисквания за провеждането 
на конференции и семинари, имаме удоволствието 
да Ви предложим:

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

 Професионална кабина за двама преводачи

 Конферентна уредба с 4 канала 

 Оборудването е съвместимо със системата Bosch.

Уредбата е чисто нова, пакетирана и с платени 
мита.

Пакетна цена: 23 500 евро --> НАМАЛЕНИЕ 30%  
---> СПЕЦИАЛНА ПАКЕТНА ЦЕНА 16 450 евро

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ НА ТЕЛ. 0878 575200

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

В в в ж в ж

Пулт за конферентна Пулт за конферентна 
4-канална уредба и система 4-канална уредба и система 
за симултанен преводза симултанен превод
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ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM

ТАКА БЪРЗО, ЛЕСНО И ДОСТЪПНО МОЖЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ 
С НОВОСТИТЕ В АВТОБУСНИЯ БРАНШ, ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ 
В ДИСКУСИИТЕ ИЛИ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН 
СЕМИНАР ИЛИ ИЗЛОЖЕНИЕ.
НАШАТА ЦЕЛ Е ДА БЪДЕМ МАКСИМАЛНО БЛИЗКО ДО ВАС, 

СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ!
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ЗАП

Чл. 39 (5) (Доп. - ДВ, бр. 85 от 2006 
г., предишна ал. 3, бр. 60 от 2014 г., в 
сила от 1.07.2014 г.) Когато багажна-
та разписка не е комбинирана с би-
лет, тя трябва да съдържа името и 
адреса на превозвача и имената на 
пътника. (6) (Нова - ДВ, бр. 85 от 
2006 г., предишна ал. 4, бр. 60 от 2014 
г., в сила от 1.07.2014 г.) Когато ба-
гажната разписка е комбинирана с 
билет, който не е поименен, тя 
трябва да съдържа имената на път-
ника. 

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 
42 - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 
1.03.2013 г.) Превозвачът отговаря 
за живота и за всяко телесно или 
психическо увреждане на пътника 
вследствие на злополука във връзка 
с превоза, докато пътникът се е на-
мирал в превозното средство или 
се е качвал, или е слизал от него, или 
е предизвикана поради товаренето 
и разтоварването на багажите. 

Чл. 44. Превозвачът не се освобож-
дава от отговорност за вредите, 
причинени поради физическите или 

умствените недостатъци на вода-
ча или на други лица, изпълняващи 
функции по превоза, дефектите или 
състоянието и функционирането 
на превозното средство. Чл. 45. (1) 
Превозвачът отговаря за цялост-
ната или частичната липса или по-
вреда на багажите на пътника от 
момента на получаването им до 
предаването им, включително за 
времето, през което са били съхра-
нявани.

(2) Превозвачът отговаря за бага-
жите, намиращи се на превозното 
средство, освен ако повредата или 
липсата се дължат на естеството 
или дефекти на самия багаж или въ-
преки взетите мерки вредите не са 
могли да бъдат предотвратени (не-
преодолима сила). (3) (Изм. - ДВ, бр. 85 
от 2006 г.) Превозвачът дължи обез-
щетение за цялостната или час-
тичната липса или повреда на бага-
жите, но не повече от 1000 лв. на 
багажна единица. (4) (Нова - ДВ, бр. 99 
от 2012 г., в сила от 1.03.2013 г.) Мак-
сималният размер на обезщетение-
то, дължимо от превозвача за всеки 
отделен случай на загуба или повре-
да на багаж при извършване на пре-

Констатации по Новия ЗАПКонстатации по Новия ЗАП
Уважаеми госпожи и господа,

Направих си труда да прочета 
Новият ЗАП. Освен четвърти 
вид превоз, увеличаване с 4 часа 
превоза на деца през зимата до 
21.00 и намаляване на 10 глоби, не 
можах да прочета никакви облек-
чения за фирмите а още задълже-
ния с предвидени глоби от по 5000 
лева.

Вместо да се облекчи отговор-
носта на превозвача, водача е из-
дигнат на пиедестал. Уж нямаше 
да има багажни разписки с имена, 
сега са конкретизирани до съвър-
шенство. Отново видеорегис-
тратори и наредби за проверки 
на предприятията. Ако се дърпа-
те много и искате да протести-
рате, е предвиден чл.100 както е 
в ЗДвП. Сигурно е съвпадение.

Два пъти прочетох и за 
ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ 
НА ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНС-
ПОРТНИ СИСТЕМИ. Нищо не 
разбрах.

с Уважение,

Симеон Милушев
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вози, за които е приложим Регла-
мент (ЕС) № 181/2011, е предвиде-
ният в чл. 7, параграф 2, буква "б" от 
същия регламент. Чл. 46. (1) Не-
доставените багажи в срок 14 дни, 
считано от датата, на която път-
никът ги е потърсил, се считат за 
загубени. (2) Когато багаж, считан 
за загубен, бъде намерен в срок една 
година от датата, на която път-
никът го е потърсил, превозвачът 
е длъжен да го уведоми. (3) След връ-
щане на полученото обезщетение 
от пътника превозвачът е длъжен 
да му предаде намерения багаж. 
Пътникът запазва правото си на 
обезщетение за забавата. Трябва да 
платим глобите в едномесечен 
срок а днес на г-м Милошев е дошло 
НП от 2017г.

Чл. 74. Право да предявява рекла-
мация има: 1. при превозите на то-
вари - изпращачът на товара, в 
30-дневен срок от датата на полу-
чаването; 2. при превоз на багажи - 
предявителят на багажната раз-
писка, в 7-дневен срок от приключ-
ването на превоза; 3. във всички ос-
танали случаи - предявителят на 
документа, по който се рекламира, 
в 30-дневен срок. 

чл. 92 (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 
г.) Наложеното наказание "глоба" се 

заплаща в едномесечен срок от вли-
зането в сила на наказателното 
постановление.  

Чл. 94. (1) (Предишен текст на чл. 
94 - ДВ, бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 85 
от 2006 г., бр. 17 от 2011 г.) Който не 
издаде документ за платена пре-
возна цена, включително за такси-
метровите превози, се наказва с 
глоба 700 лв. (2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 
2003 г., изм., бр. 85 от 2006 г., изм. и 
доп., бр. 17 от 2011 г., изм., бр. 60 от 
2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Който 
допусне извършването на общест-
вен превоз на пътници, без да оси-
гури на водача необходимите доку-
менти за платена превозна цена и 
багажни разписки, се наказва с иму-
ществена санкция в размер 1500 лв.  

Чл. 95 а. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., 
в сила от 28.06.2019 г.) (1) Наказва се 
с глоба 500 лв. водач, който управля-
ва моторно превозно средство по 
чл. 7б, ал. 2, което не е оборудвано с 
обезопасителни колани. (2) (В сила 
от 29.03.2021 г. - ДВ, бр. 80 от 2018 г. 
- изм., бр. 60 от 2020 г.) Наказва се с 
глоба 500 лв. водач, който управлява 
моторно превозно средство по чл. 
7б, ал. 2, което не е оборудвано с ус-
тройство за мобилно видеонаблю-
дение съгласно изискванията на на-
редбата по чл. 7б, ал. 4 или устрой-

ството за мобилно видеонаблюде-
ние не се използва в съответствие 
с изискванията на наредбата по чл. 
7б, ал. 4.  

Чл. 95 б. (Нов – ДВ, бр. 80 от 2018 г., 
в сила от 28.06.2019 г.) Наказва се с 
глоба или с имуществена санкция 
3000 лв., който: 

1. разпореди или допусне извърш-
ването на превози на пътници с мо-
торно превозно средство, за което 
се изисква да е оборудвано с обезо-
пасителни колани и то не е оборуд-
вано или не е спазен установеният 
ред за оборудването му; 

2. (в сила от 29.03.2021 г. - ДВ, бр. 80 
от 2018 г. - изм., бр. 60 от 2020 г.) раз-
пореди или допусне извършването 
на превози на пътници с моторно 
превозно средство, за което се из-
исква да е оборудвано с устройство 
за мобилно видеонаблюдение и то 
не е оборудвано или не е спазен ус-
тановеният ред за използването 
на устройството за мобилно виде-
онаблюдение. 

Чл. 96б. (Нов - ДВ, бр. 42 от 2007 г.) 
(1) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г., бр. 60 
от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.) Кой-
то допусне или разпореди извърш-
ването на случаен превоз на деца и/
или ученици извън часовия диапазон 
между 6,00 и 21,00 ч., се наказва с 
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имуществена санкция в размер на 
10 000 лв. (2) При повторно наруше-
ние по ал. 1 наказанието е иму-
ществена санкция в размер на 20 
000 лв. и отнемане на лиценза. (3) 
(Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Възло-
жителят на превоза, съответно 
организаторът, който не осигури 
безопасното качване и слизане от 
превозното средство на деца и/или 
ученици при извършване на специа-
лизирани, случайни и превози за 
собствена сметка, се наказва с гло-
ба или с имуществена санкция 5000 
лв. (4) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) 
Който допусне или разпореди из-
вършването на специализиран, слу-
чаен или превоз за собствена смет-
ка на деца и/или ученици с водачи, 
чиято възраст е по-малка от 25 
години, или с водачи, които не от-
говарят на изискването за 2 години 
професионален опит, се наказва с 
имуществена санкция 10 000 лв. (5) 
(Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) Наказва 
се с имуществена санкция 10 000 лв., 
който допусне или разпореди из-
вършването на специализиран, слу-
чаен или превоз за собствена смет-
ка на деца и/или ученици с автобу-
си, за които няма издадено удосто-
верение за категоризация по систе-
мата за международна класифика-
ция на автобусите за туризъм на 
Международния съюз по автомоби-
лен транспорт (IRU) и/или удосто-
верение за преминат допълнителен 
преглед за проверка на оборудване-
то им. (6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 
г.) При повторно нарушение по ал. 3 
глобата или имуществената санк-
ция е 10 000 лв. (7) (Нова - ДВ, бр. 17 
от 2011 г.) При повторно наруше-
ние по ал. 4 или 5 се налага иму-
ществена санкция 20 000 лв. и се от-
нема лицензът. 

Чл. 97. (1) (Изм. - ДВ, бр. 11 от 2002 
г., доп., бр. 99 от 2003 г., изм., бр. 85 
от 2006 г., изм. и доп., бр. 17 от 2011 
г., доп., бр. 9 от 2017 г.) Който отка-
же достъп на контролните органи 
до гаражите, автогарите и всички 
помещения, свързани с дейността 
му или не представи за проверка 
свързани с превозната дейност до-
кументи, се наказва с глоба или с 
имуществена санкция от 5000 лв. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2003 г., изм., 
бр. 85 от 2006 г., изм. и доп., бр. 17 от 
2011 г.) За повторно нарушение по 
ал. 1 наказанието е глоба или иму-
ществена санкция от 10 000 лв. 

Чл. 100. (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) 
Превозвач, допуснал да бъдат из-
ползвани превозните му средства 
за умишлено препречване на сво-
бодното движение по улиците, пло-
щадите и пътищата, се наказва с 
имуществена санкция 3000 лв. и с 
отнемане на лиценза за срок една 
година. 

чл.104 (6) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 
г., изм., бр. 60 от 2020 г., в сила от 
7.07.2020 г.) На превозвач или на лице 
по чл. 12б, ал. 1, извършващо прево-
зи за собствена сметка, които не 
са осигурили на водачите достатъ-
чен брой тахографски листа и/или 
тахографските листа не са от одо-
брен тип, се налага имуществена 
санкция 1500 лв. 

(11) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2011 г.) На 
превозвач или на лице по чл. 12б, ал. 
1, извършващо превози за собстве-
на сметка, които не осигурят на 
водачите достатъчно количество 
налична хартия за разпечатки, се 
налага имуществена санкция 1000 
лв. 

Чл. 104в. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., 
в сила от 1.03.2013 г.) На водач на ав-
тобус, който не предостави помощ 
на лица с увреждания или с намале-
на подвижност съгласно разпоред-
бите на Регламент (ЕС) № 181/2011, 
се налага глоба в размер 500 лв. 

Чл. 104е. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2017 г.) 
Който при издаване на превозен до-

кумент не извърши предвидено в 
нормативен акт намаление от оп-
ределената редовна цена по 
действащата тарифа на съответ-
ния превозвач, се наказва с глоба 
или имуществена санкция 1000 лв. 

Чл. 104з. (Нов – ДВ, бр. 9 от 2017 г.) 
(1) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила 
от 7.07.2020 г.) Превозвач, който не 
е върнал в Изпълнителна агенция 
"Автомобилна админист- рация" 
лиценз, заверено копие на лиценз на 
Общността или удостоверение за 
обществен превоз на пътници или 
товари на територията на Репу-
блика България в срока по чл. 11, ал. 
4, се наказва с имуществена санк-
ция в размер 500 лв. за всеки невър-
нат лиценз, заверено копие или 
удостоверение. 

Глава шеста "а" (Нова - ДВ, бр. 99 
от 2012 г., в сила от 14.12.2012 г.) 
ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ИНТЕЛИГЕНТНИ ТРАНСПОРТНИ 
СИСТЕМИ В ОБЛАСТТА НА АВТО-
МОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И ИН-
ТЕРФЕЙСИ С ОСТАНАЛИТЕ ВИ-
ДОВЕ ТРАНСПОРТ 

Чл. 89д. (Нов - ДВ, бр. 80 от 2007 г.) 
(1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила 
от 25.12.2009 г.) Министърът на 
транспорта, информационните 
технологии и съобщенията опреде-
ля с наредба изискванията за задъл-
жителна употреба на устройства 
за ограничаване на скоростта, мон-
тирани в моторните превозни 
средства.  
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П О К А Н А

Технически Университет - София
Инженерно-педагогически факултет – Сливен

Съюз на учените в България
Научно технически съюзи – Сливен

Дидакта Консулт

О Р Г А Н И З И Р А Т

16-та Национална конференция с международно участие

„ОБРАЗОВАТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2020” 

01.11. – 03.11.2020
гр. Каварна
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Заявка за участие попълнете на адрес:  http://didactaconsult.com

Докладите изпращайте на адрес: conference.kavarna@gmail.com 

ВАЖНИ СРОКОВЕ

до 31.07.2020 г.

Попълване на Заявката за участие на адрес  http://didactaconsult.com Конференции
Изпращане на информация за резервацията на conference.kavarna@gmail.com. 

до 01.09.2020 г.

Срок за превеждане такса правоучастие и заплащане на хотел по банков път:
BG47BUIN74441095931214 – в лева, ТБ “Алианц България” АД, „ДИДАКТА КОНСУЛТ 
КС“ ЕООД. Като се напише: За конференция “Образователни технологии 
2020”

до 15.09.2020 г.

Изпращане пълния текст на доклада на е-mail адреса на техническия секретар на 
конференцията conference.kavarna@gmail.com  

до 25.10.2020 г.

Получаване на програмата на конференцията от участниците.

02.11.2020 г.
10 ч. Регистрация на участниците.
11 ч. Откриване на конференцията.

ТАКСИ

А. Български участници

Такса правоучастие с доклад:

- за преподаватели, научни работници                         – 100 лв.

- за всеки следващ доклад                                                        –    50 лв.
-  за редовни докторанти                                                          –    20 лв.
- за студенти                                                                             –      0 лв.

Такса правоучастие без доклад или съавтор:   –    50 лв.



9

Какво ново у нас

бр. 7 (159), юли-август, 2020 Автобуси&микробуси 

Настаняване в хотел Роял Гранд (All inclusive):

Двойна стая:
   1 нощувка, 1 закуска, 1 обяд, 1 вечеря                                                           –   76 лв.

2 нощувки, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери                                                 – 152 лв.
3 нощувки, 3 закуски, 3 обяда, 3 вечери                                                 – 228 лв.

Единична стая:
   1 нощувка, 1 закуска, 1 обяд, 1 вечеря                                                           –   92 лв.

2 нощувки, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери                                                  – 194 лв.
3 нощувки, 3 закуски, 3 обяда, 3 вечери                                                  – 291 лв.

Б. Чуждестранни участници
Такса правоучастие:

- първи доклад                                                        –  50 Euro
- за всеки следващ  доклад                                                                         –  25 Euro
- за студенти и докторанти                                                                –  25 Euro

Настаняване в хотел (All Inclusive):

Двойна стая:
   1 нощувка, 1 закуска, 1 обяд, 1 вечеря              -  38 Euro .

2 нощувки, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери – 76  Euro
3 нощувки, 3 закуски, 3 обяда, 3 вечери – 114  Euro

Единична стая:
   1 нощувки, 1 закуска, 1 обяд, 1 вечеря              - 50   Euro .

2 нощувки, 2 закуски, 2 обяда, 2 вечери – 100 Euro
3 нощувки, 3 закуски, 3 обяда, 3 вечери – 150 Euro

В цената на хотела са включени и ползването на: паркинг, спа центъра и WI-FI

Таксата за правоучастие включва участие в конференцията, публикуване на 
доклада в Сборник доклади от Националната конференция с международно участие 
„Образователни технологии 2020“ на ТУ – София, КОЛЕЖ И ФАКУЛТЕТ - Сливен и 
един екземпляр сборник с доклади.
Рецензираните доклади, които са приети, ще бъдат публикуване в списание 

„Известия на съюза на учените“, което е в процедура (мониторинг) до май 2022 г. за 
индексиране в Scopus. 
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ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ
Всички участници ще бъдат настанени в хотел „Роял гранд”, където ще се проведе 
конференцията. Моля, изпратете на е-mail адреса на техническия секретар на 
конференцията conference.kavarna@gmail.com  следните данни:

1. Име и фамилия: ...........................................................

2. Научно звание, степен: ...............................................

3. Месторабота: .................................................................

4. Населено място: ............................................................

5. Служебен адрес, тел., e-mail: ......................................

6. Научно направление:

o Управление на образованието
o Непрекъснато образование
o Обучаващи технологии
o Средства на образователните технологии 
o Технически, природо-математически и икономически науки
o Технология на възпитанието обучението и изпита на водачи на МПС
o Глобализация и проблеми на съвременната младеж. Образование без 

граници

7. Тема на доклада: ..........................................................

8. Ключови думи:...............................................................

9. При изнасяне на доклада ще използвам:
шрайбпроектор  □     мултимедия  □     компютър  □

10. Участие в конференцията: 

доклад  □         презентация  □       постер и др.  □ задочно участие  □

11. Резервация за хотел: 

Две нощувки  □ Три нощувки  □

Пристигане …… 11.2020 г. Отпътуване …… 11.2020 г.

Попълнената заявка, както и докладите, моля, изпращайте 
на еmail-адреса на техническия секретар на конференцията Нели Иванова, 

conference.kavarna@gmail.com.   
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РАБОТНИ ЕЗИЦИ
български, руски, английски

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ

Текстовете на докладите трябва да са подготвени за окончателно отпечатване. Не 
се предвижда допълнително редактиране. Максималният обем е 6 страници.

1. Докладите да бъдат отпечатани едностранно – формат А4. Полетата на всяка 
страница трябва да са: ляво - 20 мм, дясно - 20 мм, горно – 20 мм, долно – 20 мм. На 
листа не се чертае рамка. Междуредово разстояние – Single.

2. Текстът да бъде оформен по следния начин:

ЗАГЛАВИЕ – Font: Times New Roman; Size: 14; Font style: Bold; Effects: All Caps; 
Alignment: Centered; First line: 0 мм. ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ се печатат през 1 
празен ред под заглавието в разгърнат вид – пълно собствено, инициал на бащиното 
и пълно фамилно име; Font: Times New Roman, Size: 12, Font style: Bold, Alignment: 
Centered; First line: 0мм. ЗАГЛАВИЕТО И ИМЕНАТА НА АВТОРИТЕ НА АНГЛИЙСКИ 
ЕЗИК се разполагат както в образеца на български език през 1 празен ред.

АНОТАЦИЯТА И КЛЮЧОВИТЕ ДУМИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се оформят 
така: анотацията (ABSTRACT) в обем до 10 реда през 1 празен ред – Font: Times New 
Roman; Size:10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10 мм; през 1 празен 
ред следват ключовите думи (дескриптори – КЕУWORDS) – Font: Times New Roman; 
Size: 10; Font style: Italic; Alignment: Justified; First line: 10 мм. И двата елемента са с 
отстъп 10 мм вляво и вдясно от рамката, ограничаваща основния текст.

ОСНОВЕН ТЕКСТ – Font: Times New Roman; Size: 12; First line: 10 мм; Alignment: 
Justified; междуредово разстояние – Single.

3. Фигурите (черно-бели) и таблиците да бъдат интегрирани в текста и да имат под 
тях номерация и наименование (центрирано). Дебелината на линиите в чертежите и 
таблиците да бъде минимум 1 пункт.

4.  Литературата, цитирана в текста, се дава в края на доклада и не се номерира. 
Авторите се цитират с фамилия и година на публикуваната работа. Пример: 

Петров, И. 2005. Нови методи за определяне на .... Проблеми на труда, 5: 23-31
Scott, A. 2004 Problems of … Entrepreneurship and Innovation Management, 18 (2): 

7-16.
5. Адресите за кореспонденция се изписват след последната страница, като се 

посочват трите имена на авторите с научните им звания, степени, научната 
организация.

СЕКЦИИ
“Управление на образованието”

Управленски технологии в средното и висшето образование
Маркетингови технологии в образованието.
Човешки ресурси
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Връзки с обществеността
Финансиране на образованието
Икономика и мениджмънт
Глобализация и образование

„Непрекъснато образование”

Непрекъснато образование - състояние и перспективи
Креативна педагогика
Педагогическите иновации - условие за устойчиво развитие на непрекъснатото 
образование 
Модели и технологии за непрекъснато образование 
Непрекъснато образование за хора със специални  образователни потребности

„Обучаващи технологии”

Техники за дефиниране на целите
Организационни технологии
Образователни модели за учене
Технологии и процедури за оценяване
Обществени науки
Методика на обучението в средното и висше образование
Методика на обучението по физическо възпитание във ВУЗ

„Технически, природоматематически и икономически науки”

Машиностроене
Топлотехника
Транспортна техника
Електротехника, електроника и автоматика

„Средства на образователните технологии”

Технически средства
Дидактически средства и материали
Образователен софтуер
Дистанционно, продължаващо и онлайн-обучение

„Технологии на възпитанието и обучението на водачи на МПС“

Възпитанието на водачи на МПС
Обучението на водачи на МПС
Изпитът на водачи на МПС
Анализ на ПТП
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СТУДЕНТСКА СЕКЦИЯ: 
„Глобализацията и проблемите на съвременната младеж. 

Образование без граници“
Глобализацията като цивилизационно състояние.

Професионалния избор на младите хора в глобалната пазарна икономика.

Непрекъснатото образование като фактор за професионална успешност.

Международните студентски образователни програми през погледа на студентите.

Социалната активност на младежта и студентите.

Научни секретари

1. д-р Наталья Димитрова
2. д-р. Юрий Клисаров

Технически секретар

Нели Иванова, e-mail: conference.kavarna@gmail.com 

Маршрути
летище Варна-автогара Варна –автогара Каварна;
ЖП гара Варна-автогара Варна –автогара Каварна;

автогара Варна –автогара Каварна.
За допълнителна информация: тел. 0895586509

ПАНОРАМА МОРСКИЯ БРЯГ НА ГРАД КАВАРНА

Цялата текуща информация по тази покана,
изискванията за оформяне на докладите и подробности, 

можете да намерите на страницата
на ИПФ-Сливен: www.tu-sliven.com
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17 юли, 2020 г. – 21% ръст на несъстоятел-
ностите в България през 2021 година в сравнение с 
2019 година, очаква Euler Hermes - лидер в застрахо-
ването на търговски кредити в света и у нас. Ак-
туализираната прогноза за 2020 година също е за 
увеличение от близо 20% спрямо предходната, което 
е значително над перспективата преди COVID-19 
кризата. Потенциално застрашени са компании в 
почти всички сектори, като относителна стабил-
ност има само при ИТ и електрониката. С особено 
внимание ще се следят транспорта, който се очак-
ва да има допълнителни трудности и след активи-
рането на Пакет “Мобилност”, както и някои про-
изводства, свързани с автомобилостроенето.

„Несъмнено новата икономическа реалност ще 
форсира процеса на ръст на фалитите у нас, който 
започна още преди три години. Последствията от 
COVID-19 кризата ще се усетят както тази година, 
така и отложено през следващата. Както винаги 
обаче сме обръщали внимание, заради тежка админи-
стративна процедура и някои специфики в България 
несъстоятелностите не са основният индикатор 
за стабилността на компаниите и икономиката. 
Затова нашите очаквания са същинският удар да се 
усети в междуфирмената задлъжнялост, чиито 
нива могат да нараснат значително. Това е сигналът 
за риск, който трябва да се следи много внимател-
но.”, обясни Камелия Попова, Управител на Euler 
Hermes за България. 

Прогнозата за България е част от нов доклад на 
Euler Hermes, който се фокусира върху последиците 
от COVID-19 кризата върху стабилността на ком-
паниите от цял свят. Според експертите на гло-
бално ниво фалитите ще нарастнат средно с 35% 
през 2021 спрямо 2019 година. Най-тежко се очаква 
да бъде положението в САЩ с увеличение от 57%, 
Литва с 49% и Бразилия с 45% за същия период. Пред 
много сериозен ръст обаче са изправени и много дър-
жави в Западна Европа, както и Китай с прогноза за 
40%, Сигнапур с 39% и Хонг Конг с 23%.

Според експертите на Euler Hermes последстви-
ята върху компаниите и увеличението на фалити-
те ще бъдат сравними като средно ниво с кризата 
от 2009 година, като основната разлика обаче е, че 

COVID-19 засяга много повече държави. Рискът от 
несъстоятелности покрива почти всички сектори, 
като е особено осезаем при транспорта, автомоби-
лостроенето, туризма и луксозните стоки. Изклю-
чение правят само фармацията и ИТ, където има 
по-голяма стабилност. Най-застрашени логично са 
компаниите, които са били нестабилни още преди 
кризата. 

Докладът обръща специално внимание и на две 
специфики на ситуацията – въздействието на прин-
ципа на „бомба със закъснител” и „ефекта на доми-
ното”. Първата се свързва със серията от икономи-
чески мерки, предприети от различните държави, 
за да омекотят удара върху икономиката и бизнеса, 
като например безлихвени кредити, данъчни облек-
чения и отлагания на изисквания за обявяване на фа-
лит. Това според експертите ще удължи процеса и 
реалният ръст на несъстоятелностите ще се усе-
ти в първата половина на 2021 година. Паралелно с 
това ще се развие каскадно и т.нар. ефект на доми-
ното, в който фалитите на едни компании ще дове-
дат до други по веригата. 

„Тези два фактора трябва да се вземат предвид и 
от българските компании в оценката на риска. Това, 
че заради административни и нормативни специ-
фики прогнозата за страната ни изглежда по-благо-
приятна от средната на глобално ниво, не бива да 
ни дава фалшиво спокойствие.”, категорична е Каме-
лия Попова. „Традиционни търговски партньори на 
българския бизнес са в държавите в ЕС, в Турция, в 
Русия, където се очакват фалити и съответно се 
изисква повишено внимание.”, припомня тя. 

Един от начините за превенция на риска е за-
страховането на търговски кредити, което става 
все по-търсено и у нас през последните години, как-
то и в условията на COVID-19 кризата и усложнени-
те перспективи за икономиката през следващите 
години. През последните три години Euler Hermes в 
България утроява стойността на издадените за-
страхователни полици за български компании, а об-
щата експозиция към тях вече е 1,4 млрд. евро, а от 
началото на COVID-19 кризата се отчита осезаем 
ръст на запитванията, както от големи, така и от 
средни предприятия у нас.

21% ръст на фалитите в България 21% ръст на фалитите в България 
през 2021 спрямо 2019 годинапрез 2021 спрямо 2019 година

35% увеличение на несъстоятелностите в глобален мащаб и домино 35% увеличение на несъстоятелностите в глобален мащаб и домино 
ефект след COVID-19 кризата, предвижда Euler Hermesефект след COVID-19 кризата, предвижда Euler Hermes

Най-тежко положението ще бъде за бизнеса в САЩ, рекорди се Най-тежко положението ще бъде за бизнеса в САЩ, рекорди се 
очакват и в Южна Америка, и Западна Европа очакват и в Южна Америка, и Западна Европа 
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Solaris избран за доставчик на 
електрически автобуси в Хамбургелектрически автобуси в Хамбург
Hamburger Hochbahn, операторът на градския 

транспорт в Хамбург, обяви списъка с потенци-
ални доставчици на 530 електрически автобуса, 

които ще бъдат доставени в периода 2021-2025 г. 
Solaris попадна в списъка със своето предложение от 
дванадесет и осемнадесет метра електрически автобу-
си.

Hamburger Hochbahn е един от най-големите превозва-
чи на обществен транспорт в Германия. От много години 
компанията инвестира в своя парк от автобуси с нулеви 
емисии. Например през 2014 г. Solaris достави два електри-
чески автобуса с водородна горивна клетка в Хамбург. От 
2016 до 2019 г. Solaris достави още 13 акумулаторни авто-
буса на Hamburger Hochbahn.

Тази година Hamburger Hochbahn обяви търг за достав-
ка на 530 дванадесет и осемнадесетметрови (съчленени) 
акумулаторни автобуси. Три потенциални производители 
бяха официално включени в списъка за доставка на автобу-
сите, като Solaris е сред тях. Превозните средства ще 
бъдат поръчвани на траншове през следващите 5 години. 

До 2025 г. автопаркът на транспортния оператор в 
Хамбург ще бъде разширен с общо 530 електрически авто-
буса.

„С поръчката полагаме основен фундаментален камък 
за цялостното преобразуване на нашия автопарк с благо-
приятни за климата превозни средства. За първи път в 
Германия приложихме и критерии за устойчивост в търга. 
Искаме да поемем глобална отговорност в допълнение към 

местната отговорност. Важна стъпка към пътя към ис-
тинска зелена мобилност и неутрална за климата компа-
ния “, заяви Хенрик Фолк, изпълнителен директор на 
Hamburger Hochbahn.

„Да бъдеш един от трите ключови доставчици от 
общо 530 електрически автобуса за клиента от Хамбург е 
голямо признание за постиженията ни в електронната мо-
билност. Това е рамков договор и степента на окончател-
ната поръчка може да варира. Искрено се надявам обаче 
Solaris да достави в рамките на следващите четири годи-
ни 12-метрови автобуси и съчленени автобуси които в съ-
щото време ще ни позволят да запазим водещата си пози-
ция на пазара на електрически автобуси в Европа ", каза 
Петрос Спинарис, Заместник изпълнителен директор на 
Solaris.

В офертата си, представена на Hamburger Hochbahn 
Solaris представи два модела автобуси: Urbino 12 electric и 
Urbino 18 electric. В своята версия за оператора от Хамбург 
и двете превозни средства ще бъдат оборудвани с бате-
рии с голям капацитет Solaris High Energy +, двигатели, 
интегрирани в задвижващата ос и ще се зареждат с плъги-
ни. Освен това автобусите ще имат термична предвари-
телна подготовка по време на презареждане на батерия-
та. Заслужава да се спомене, че автобусите ще предлагат 
решения, които допълнително повишават безопасността 
на водача и пътниците, като система за подпомагане на 
слепи места, която предупреждава шофьора за минувачи-
те и колоездачите, които са близо до превозното сред-
ство.
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Въпреки че последната по-
ловин година донесе много 
трудности и предизвика-

телства за Европа предизвика-
ни от коронавирусната панде-
мия, Solaris успя да използва 
последните месеци много про-
дуктивно. Беше изключително 
натоварено време, по-специално 
по отношение на изпълнението 
на договори за доставка на 
електрически автобуси в Пол-
ша.

Solaris достави първия си елек-
трически автобус в Полша през 
2015 г. Днес над 150 от тези пре-
возни средства с нулева емисия 

обикалят улиците на 20 полски 
града. Други над 300 автобуса в 
момента са в производство или 
малко преди доставката. През 
следващите месеци автопаркът 
на електрическите автобуси 
Solaris в Полша ще нарасне до 490 
превозни средства в 33 града. А се 
подписват и нови договори!

Ostro ka беше лидер на тази 
трансформация към електриче-
ска мобилност, тъй като те бяха 
първите, които поръчаха елек-
трически автобуси от Solaris. 
Първите електрически автобуси 
обаче се появиха по улиците на 
Явожно. Днес автопаркът на пре-
возвача на градския транспорт 

ПКМ в Явожно включва 23 елек-
трически автобуса, произведени 
от Solaris. Други 20 са в производ-
ство.

Успоредно с изпълнението на 
договори, компанията се радва на 
решенията на по-нататъшните 
местни власти и на представи-
телите на общински превозвачи 
да преминат към електрическа 
мобилност.

 През изминалите месеци 
Solaris подписа много значими до-
говори за доставка на модерни 
електрически автобуси в полски-
те градове. Най-големите поръч-
ки са направени от Люблин, Кра-
ков, Познан и Катовице. Заслужа-

SolarisSolaris е лидер  е лидер 
на полския пазар на на полския пазар на 
електрически автобусиелектрически автобуси
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ва да се отбележи, че всички тези 
градове преди са използвали пре-
возни средства на Urbino. Така 
решенията за закупуване на нови 
превозни средства са породени 
от пряк опит в използването на 
тези превозни средства.

В началото на май операто-
рът на градския транспорт ZTM 
в Люблин възложи на Solaris да 
произведе 12 електрически авто-
буса Solaris Urbino, които ще се 
присъединят към 15 тролейбуса 
Trollino и 20  дванадесет-метро-
ви електрически автобуса, поръ-
чани миналата година. Освен 
това краковският оператор 
MPK Kraków също е избрал повече 
електрически превозни сред-
ства, а именно 50 електрически 
автобуса Urbino 18. 

Освен значителен брой съчле-
нени електрически автобуси, 
бяха поръчани 50 приставки за за-
реждане. Краков отново е избрал 

автобусите на Solaris, тъй като 
вече има 400 автобуса Urbino, 
включително 26 електрически 
Urbino, които обикалят по ули-
ците на града. 

Операторът MPK в Познан, 
където пътниците се възполз-
ват от 21 удобни електрически 
автобуса Solaris от няколко месе-
ца, направи поръчка за  37 автобу-
са с електрическо задвижване. 31 
от тях са Urbino 12 електри-
чески автобуса, а 6 са 18-метрови 
съчленени автобуси. 

Още електрически автобуси 
Solaris също ще бъдат доставени 
в Катовице. През юни представи-
телите на превозвача за общест-
вен транспорт (ПКМ) подписаха 
договор за пет електрически ав-
тобуса Urbino 12, а след това в 
началото на август - за 5 съчлене-
ни електрически автобуса Solaris. 
След завършването на последна-
та поръчка общо 20 модерни 

електрически автобуса без еми-
сии ще обикалят улиците на сто-
лицата на региона на Силезия.

 Освен това два електрически 
автобуса за събиране на кръв оби-
калят по улиците на Катовице. 
Solaris ги произведе за Регионал-
ния център за кръводаряване и 
лечение на кръв и те са първите 
от този тип в света.

Продажбите на електрически 
автобуси в Европа нарастват ди-
намично и Полша е петата дър-
жава-членка на Европейския съюз 
по брой електрически автобуси в 
градовете. Това наистина е много 
важен пазар за полския произво-
дител. Делът на електрически 
автобуси Solaris в полския 
автопарк е очевидно доминиращ: 
те представляват 76% от общия 
дял . Само през 2019 г. 98% от по-
ръчките за електрически авто-
буси в Полша бяха направени със 
Solaris.
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На 21.07.2020 г. в Австрия влиза в сила На-
редба за събиране на данни за контакт от 
превозвачи (BGBL II/324/2020).

Фирми, които превозват хора от райони с 
предупреждение за пътуване до Австрия в рам-
ките на международен пътнически транспорт 
по редовни линии или случаен превоз на пътни-
ци с автобус или лек автомобил, са задължени 
да записват следните данни:

1. данни за самоличност на хората, които 
превозват (пълно име, дата на раждане и граж-
данство),

2. първоначално място на тръгване,
3. времето на заминаване и пристигане,
4. граничния пункт за влизане на федералната 

територия,
5. общия брой превозени пътници в съответ-

ния превоз, както и да съхраняват тези данни 
28 дни и да ги предоставят при поискване на 
Министерството на здравеопазването. 

Ежедневните предупреждения за пътуване 
можете да намерите тук: https://www.bmeia.
gv.at/reise-aufenthalt/reisewarnungen/.

Към 18.07.2020 г. е засегнат автомобилният 
пътнически транспорт от следните страни:

Гореспоменатите данни и досега трябваше 
да се събират. Новата наредба променя само 
периода на съхранение (от 48 часа на 28 дни) и 
задължението за предоставяне на информация 
на Министерството на здравеопазването.
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Събиране данни за Събиране данни за 
контакт за автобусен контакт за автобусен 
транспорт от зони с транспорт от зони с 
„предупреждение за „предупреждение за 
пътуване до Австрия”пътуване до Австрия”

- Албания
- Беларус
- Босна и Херцеговина
- България
- Великобритания
- Косово
- Молдова
- Черна гора

- Северна Македония
- Португалия
- Румъния
- Руска федерация
- Швеция
- Сърбия
- Турция
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Volvo XC90Volvo XC90 и  и XC60XC60 получиха  получиха 
поредното признание за сигурностпоредното признание за сигурност

Volvo XC90 и XC60 получиха 
най-високата оценка за пътна 
безопасност в теста на взис-
кателния Американски инсти-
тут IIHS.

XC90 получи максималната 
оценка, Top Safety Pick +, докато 
XC60 бе отличен с Top Safety 
Pick, съобщи IIHS. За да получи 
отличие от краш тестовете, 
автомобилът трябва да постиг-
не високи оценки на шест 
тестови ситуации, включител-
но за пасивна и активна безопас-
ност и защита при сблъсък: при 
челен сблъсък с три степени на 
припокриване - ниско, средно, 
отлично, при страничен удар, 
устойчивост на покрива на ав-

томобила и дизайн на облегалка-
та за глава на пътниците. Също 
така автомобилът трябва да 
получи високи оценки както за 
предотвратяване на челен сблъ-
сък с друг автомобил, така и 
сблъсък с пешеходец. 

За да се постигнат максимал-
на точност при оценяване безо-
пасността на автомобилите, 
към шестте категории от IIHS 
са добавили и ефективност на 
светлините. И двата варианта, 
предлагани на XC90, получиха ви-
сока оценка, което квалифицира 
модела с най-високото отличие. 

За оценката за предотвратя-
ване на ПТП с пешеходец авто-
мобилите се оценяват спрямо 

три сценария, симулиращи въз-
растен пешеходец , пресичащ 
пътя от безпрепятствено поло-
жение, дете, пресичащо пътя 
между два паркирани автомоби-
ли, и възрастен, който върви па-
ралелно на пътя, обърнат с гръб 
на движението, съобщиха от 
IIHS. Двата краш теста се про-
веждат при 20 км./ч. и 40 км./ч., а 
паралелният тест - 40 км./ч. и 
60 км./ч.

И двата всъдехода се предла-
гат със стандартна Volvo систе-
ма за предотвратяване на челен 
сблъсък, City Safety, и получиха 
отлична оценка при всички те-
стове с пешеходци.

XC90 е първият модел на 
Volvo, спечелил наградата за 
най-сигурен автомобил през 2020 
г. Други два модела на Volvo, XC40 
и S60 спечелиха награди Top 
Safety Pick по-рано тази година, 
съобщиха от института.

Моделите получиха 
отлична оценка от Американския 
институт за пътна безопасност IIHS
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Пандемията от COVID-19 про-
мени напълно установените 
навици на туристите и макар 

мнозина да се опитват да спасят 
летния сезон, само някои ще изля-
зат победители. Производителите 
на каравани (RV) отчитат висок 
ръст на производството и продаж-
бите. Само в Германия Федералната 
администрация за автомобилен 
транспорт отчита 10 500 нови ре-
гистрации през месец май – увеличе-
ние от 29 процента в сравнение със 
същия месец миналата година. Съще-
временно броят на хората, които 
превръщат микробус или бус VW в 
своя собствена персонализирана ка-
равана, се увеличава. Може да се 
каже, че караваните се превръщат в 
един нов мобилен начин на живот. 
Тази тенденция се отразява и в гло-
балните социални медии: В Instagram 
има повече от 7,5 милиона публика-
ции с хаштага #vanlife.

Но предвид наистина значител-
ните разлики между управлението 
на каравана и на типичен пътниче-
ски автомобил и тъй като формата 
и натоварването на караваните 
също оказват влияние върху дина-
мичната им стабилност, изборът 
на подходящите гуми е особено ва-

жен. Макар че много от по-популяр-
ните модели в общи линии могат да 
използват автомобилни гуми, като 
производител на гуми Continental 
съветва това да не се прави. Гуми-
те за микробуси за специални цели 
предлагат реални предимства за 
превозни средства като T4 или T5 
от Volkswagen или моделите от V 
класа или Vito на Mercedes-Benz – 
особено при пълно натоварване. Ос-
вен по-голямата безопасност, пре-
димствата включват превъзходна 
стабилност при завиване и по-мал-
ко износване. По-здравият дизайн 

на тези гуми ги прави и по-подходя-
щи за прехода от периоди на мобил-
ност към стационарно приложение. 
Факт е, че при по-дълги пътувания 
на напълно натоварено превозно 
средство по магистрала тради-
ционните автомобилни гуми показ-
ват значително увеличение на тем-
пературата. Когато след това бъде 
паркирано в крайната точка, при 
охлаждането на гумите те може да 
се деформират и да образуват така 
нареченото плоско петно. 

Един такъв модел гуми за ми-
кробуси за специални цели е 

Караваните Караваните 
са по-популярни са по-популярни 
от всякогаот всякога
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Continental 
VanContact, пус-

нат в продажба миналата година. 
Освен намаленото съпротивление 
при търкаляне за максимална ефек-
тивност и нисък разход на гориво 
VanContact предлагат върховно по-
ведение при управление във всякак-
ви ситуации на пътя, дори при 
тежки товари, плюс максимална 
безопасност благодарение на къс 
спирачен път както по сухи, така 
и по мокри пътища. За водачи, кои-
то искат да пътуват не само през 
летния сезон, но не искат разходи-
те за допълнителен комплект спе-
циални зимни гуми, има и всесезон-
ни гуми за сегмента каравани. В 
теста на всесезонни гуми, прове-
ден от AUTO BILD reisemobil през 
2020 г., VanContact 4Season от 
Continental бяха класирани като 
най-добри от тестовете и оцене-
ни като „образцови“. Тези гуми 

предлагат целогодишна ефектив-
ност благодарение на намален раз-
ход на гориво, добра спирачна ефек-
тивност на мокри, кални и заснеже-
ни пътища и изключително упра-
вление и спиране на сух асфалт.

За пълноразмерни каравани купу-
вачите на гуми трябва да търсят 
символа CP върху страничния борд. 
CP означава „camping pneus“ (към-
пинг гуми) и потвърждава, че гуми-
те отговарят на стандарта 
Camping Pneus, който бе създаден 
специално за разработването на 
гуми за каравани. Гумите, разрабо-

тени по стандарта CP, отчитат 
специалните изисквания, които 
произтичат от специфичното раз-
пределение на тежестта на карава-
ните. В сравнение с традиционни 
гуми със същия размер те могат да 
поемат много по-високо налягане на 
задната ос и предлагат сходна ефек-
тивност при товари, по-високи с 
до 300 кг. Специалистите за този 
сегмент са Continental VanContact 
Camper, проектирани за всесезонна 
употреба. По сухи пътища те га-
рантират къс спирачен път, подо-
брено управление и по-голяма ста-
билност на превозното средство 
благодарение на добрата си реакция 
при завиване. На мокра настилка те 
осигуряват безопасно спиране и 
ефективна защита срещу аквапла-
нинг. Всеки, който обича зимното 
къмпингуване със своята каравана, 
ще оцени изключителните сцепле-
ние, спирачно поведение и поведе-
ние при управление на тези гуми по 
заснежени пътища. 

А като допълнителен аксесоар 
за безопасност за гумите за ми-
кробуси и каравани за специални 
цели Continental винаги съветва да 
използвате здрави метални венти-
ли за гуми за микробуси. Експерти-
те препоръчват също така новаци-
те в света на микробусите или ка-
раваните, както и всички, управля-
ващи рядко такива превозни сред-
ства, да преминават през специа-
лен обучителен курс за шофьори.
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Максимална Автономност (км)

300

Максимален пътнически 
капацитет

52

Обща Дължина (м)

НОВА ДЕФИНИЦИЯ 
НА ЕСТЕТИКАТА

Перфектен дизайн, перфектна изработка

С Atak електрически автобус всичко, което 
сте подминали, ще ви гледа с възхищение. 
Неговата очарователна предна визия, хори-
зонтално разположени предни светлини и 
вертикално разположени задни LED светли-
ни със стилни фонови детайли създават уни-
кален дизайн.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУС - ATAK

НОВА ДЕФИНИЦИЯ 
НА МОБИЛНОСТТА

Технология, производителност, комфорт и много други…Технология, производителност, комфорт и много други…
С пробега от 300 км настъпва промяна във всички С пробега от 300 км настъпва промяна във всички 

очаквания към Atak електрически автобус и се дава нова очаквания към Atak електрически автобус и се дава нова 
дефиниция на мобилността.дефиниция на мобилността.
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НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА КОМФОРТА
Atak Electric поставя комфорта на първо място. 

Ниският му под, който позволява да се качвате само 
с половин стъпка, дава възможност на възрастните 
хора и родителите с колички да се качват и слизат 
от Atak Electric лесно. Пътниците могат да достигнат 
седалките, които са монтирани на ниския под, без 
допълнителни стъпки, след като се качат в автобуса.

НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА 
РЕНТАБИЛНОСТТА

С Atak Electric Вие максимално оползотворявате 
пътническия капацитет. Това осигурява по-голяма 
рентабилност за Вашето предприятие или община.

ДЕФИНИЦИЯ НА 
УДОВОЛСТВИЕТО ОТ 

ШОФИРАНЕ
Благодарение на панорамната си глед-

ка Atak Electric ви осигурява пълен контрол 
над пътя. Цялата информация, от която се 
нуждаете, може да бъде наблюдавана на 
дигиталния дисплей и всички ключови 
бутони са лесно достъпни.

100% ЕЛЕКТРЕЧЕСКИ, 
0% ЕМИСИИ

Atak Elektrik оценява бъдещето на при-
родата и човечеството със 100% електри-
ческия си двигател. Нулевите емисии пра-
вят първите стъпки за създаване на по-зе-
лен и по-чист град.

МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ
Atak Electric преодолява всякакви трудности и 

предизвикателства в градски условия благодарение 
на силния си електрически двигател с мощност 230 
kW, проектиран да работи при всички климатични и 
пътни условия. Независимо дали е горещо лято или 
мразовита зима, дали сте на тесни или стръмни 
пътища... Винаги ще се наслаждавате на спокой-
ствие.
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НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА

Доказани Li-Ion (литиево-йонни) батерии на BMW 
захранват Atak Electric. С Atak Electric започва без-
проблемно пътуване  в града от единия до другия 
край. Шофьорът продължава да кара без прекъсва-
не с безпрецедентната автономност на Atak Electric 
до 300 км.

БЪРЗО & ЛЕСНО ЗАРЕЖДАНЕ
Atak Electric се зарежда лесно чрез връзката, 

която се намира на предната дясна част на автомо-
била. С две опции за зареждане - AC и DC, Atak 
Electric може да зарежда батерията си за 5 часа чрез 
AC и за 3 часа чрез DC.

ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА
Правилната поддръжка е от съществено значе-

ние за дългия живот на превозното средство. Поради 
тази причина в таблицата за периодична поддръжка 
са програмирани редица процедури за контрол и 
поддръжка, в зависимост от модела на превозното 
средство.  Освен това, в периода между двете под-
дръжки, е необходимо да се извършва редовно 
обслужване като рутинна поддръжка и доливане на 
течности,  контрол на налягането в гумите. В допъл-
нение към това, което е програмирано по време на 
всяка поддръжка, ако се налага промяна или ремонт 
на други части, те се извършват с одобрението на 
клиента. Посочват се техническите спецификации на 
течните и твърдите смазочни материали, които ще се 
използват при периодичната поддръжка в сервиза. 
Продуктите, които нямат тези спецификации, никога 
не трябва да се използват. В случай на използване 
на неподходящи продукти и допълнително масло 
или добавка за гориво, автобусът няма да бъде оце-
нен в рамките на гаранцията.

ПОДДРЪЖКА НА ПРЕВОЗНИТЕ 
СРЕДСТВА – съвети от Карсан

Съветваме Ви да прочетете внимателно препоръ-
ките, дадени по-долу, за да Ви помогне да използва-
те автомобила си по възможно най-добрия начин.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

Поддръжка на боя
За да се запази боята в добро състояние, основ-

ният процес е  измиването на превозното средство. 
Честотата на измиване зависи от условията, при 
които се използва превозното средство и от околната 
среда. Например, ако използвате превозното сред-
ство в райони с високо замърсен въздух, ако използ-
вате  пътища поръсени със сол, Ви препоръчваме да 
го миете често.

Ако се използва вода под високо налягане, за да 
избегнете повреда, използвайте пръскачката за вода 
под налягане на разтояние най-малко 50 см от кор-
пуса. Не забравяйте че в дългосрочен план, използ-
ването на вода под налягане ще навреди на корпуса 
на превозното средство.

Не мийте превозното средство, ако е било парки-
рано дълго време на пряка слънчева светлина или 
когато капакът на двигателя е горещ, тъй като това 
може да доведе до повреда на лака на боята.

Не паркирайте под дървета, където е възможно; 
смолистите вещества, произведени от много дърве-
та, придават на боята матов външен вид и увелича-
ват шанса за ускоряване на корозионния процес.

Птичите изпражнения трябва да се измият неза-
бавно, особено ако са останали дълго време. Кисе-
линността им е вредна за боята. Поддръжка на 
боята трябва да се извършва веднъж годишно, ако 
вашият автомобил е оставен  в залесена или прашна 
среда,трябва да се мие на всеки шест месеца.

Вътрешна поддръжка
Не използвайте почистващи препарати с кисели-

нен ефект. Не пръскайте парфюм и подобни медика-
менти върху и около вентилационните дифузори. В 
зависимост от качеството на тези  химически веще-
ства има възможност да се повредят торпедните или 
пластмасовите части.

Електрическа система
Неправилното извършване на модификации и 

ремонти на електрическата система (на електронни-
те контролни устройства) и извършването им без 
спазване на характеристиките на системата може да 
причини неизправности или дори опасност от пожар.
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Кормилна система:
При всяко регулиране на волана, превозното 

средство трябва да е неподвижно и двигателят да е 
изключен. След продажбата, операции като модифи-
кации на кормилната система или кормилната коло-
на, никога не трябва да се извършва (инсталиране 
на системи против кражба и др.). Това може да 
повлияе неблагоприятно върху безопасността на 
шофиране на превозното средство. Вашата гаран-
ция може да стане невалидна.

Отоплителна и вентилационна система:
Климатичната система е под пряка гаранция на 

производителя. Преди да започне сезона за използ-
ване на климатика, непременно трябва да се напра-
ви поддръжка и контрол на климатичната система 
при оторизирани климатични сервизи .

Поради това, че устройството не е използвано 
дълго време, трябва да бъде включено при ниска 
скорост за първи път, така че компресорът да не се 
повреди.

През зимните месеци, когато не използвате кли-
матичната система, ако я включвате за 10-15 минути 
най-малко на всеки 15 дни, ще получите висока про-
изводителност през лятото.

Температурата в превозното средство, престояло 
под пряка слънчева светлина, ще се покачи прекале-
но много. Когато се включи климатикът оставете 
прозореца отворен, за да може горещият въздух да 
излезе навън и да се увеличи ефективността на кли-
матика. Не трябва да се забравя че, фактори като 

брой на пътниците, отваряне и затваряне на прозор-
ците, се отразяват върху ефективността на охлажда-
не.

Гориво
Горивото трябва да бъде в стандарт EN 590 Евро 

Дизел . Не трябва да се използват неодобрени гори-
ва като биодизел, морско дизелово гориво или 
добавки за гориво. Използването на гориво, което не 
съответства на стандартите, ще повреди трайно ком-
понентите на двигателя, особено инжектора и помпа-
та с високо налягане.

Батерия
Неправилното инсталиране на електрическо и 

електронно оборудване може да причини сериозни 
щети на много системи на автомобила.След закупу-
ване на автомобила , ако желаете да инсталирате 
допълнителни аксесоари (като алармени системи, 
озвучителна система, мобилен телефон, комплект за 
автомобил), които постоянно се зареждат, моля 
свържете се с оторизиран сервиз на Карсан. Компе-
тентният персонал не само ще Ви посъветва да взе-
мете най-подходящите аксесоари, но също така ще 
провери дали електрическият заряд на превозното 
средство, стартерът и другите системи са достатъч-
ни и дали трябва да се монтира батерия с по-висок 
капацитет.

Освен това, състоянието на зареждането на бате-
рията в превозното средство трябва да се проверява 
в началото на зимата срещу риск от замръзване на 
електролита.



30

Представяме ви

Автобуси&микробуси бр. 7 (159), юли-август, 2020

Чистачки
Никога не използвайте чистачките за почистване 

на сняг и лед, натрупани по предното стъкло. При 
тези условия чистачките се претоварват и това при-
чинява задействане на системата за защита на дви-
гателя и предизвиква спиране им за няколко секун-
ди. Ако чистачките не стартират отново, свържете се 
с оторизиран сервиз на Карсан.

Контрол на нивото на течността
Когато допълвате нивото на течността, не смес-

вайте различни типове течности и никога не използ-
вайте различна течност или антифриз, освен тези 
които се препоръчват за охладителната система. 
Тъй като тези течности може да не са съвместими 
помежду си, те могат да причинят повреда на части-
те на двигателя, особено на охладителната система. 
Нивото на маслото и охлаждащата течност трябва 
да се проверяват на всеки 2000 километра или поне 
веднъж месечно.

НАМАЛЯВАНЕ НА ПОТРЕБЛЕНИЕТО 
НА ГОРИВО И ПРЕПОРЪКИ ЗА 

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ 
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Поддръжка на превозното средство
Необходимо е да се извършат операциите по 

инспекция и настройка, посочени в програмата 
“Периодична поддръжка”. Двигателят, скоростната 
кутия, вентилацията и задвижващата система на 
превозните средства, които не се поддържат редов-
но, няма да работят с максимална ефективност. Това 
води до по-висок разход на гориво и повече въгле-
родни емисии. Това може също да причини сериозни 
трайни увреждания на двигателя.

Можете спокойно да доставите автомобила си на 
нашия екип от специалисти, като го предоставите на 
оторизираните служби на Карсан по време на препо-
ръчителните периоди на поддръжка. Не забравяйте, 
че Вашето своевременно обслужвано превозно 
средство ще бъде по-надеждно и ценно, когато иска-
те да го продадете.
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Гуми
Редовно проверявайте налягането в гумите, на 

интервали по-дълги от 4 седмици. Когато налягането 
е твърде ниско, съпротивлението ще бъде високо и 
разходът на гориво и нивата на въглеродни емисии 
ще се увеличат. Това също ще причини неправилно 
износване на гумите и щети до ниво, което може да 
направи гумите неизползваеми. По същия начин, 
подравняването на колелата и балансирането на 
всички гуми в зависимост от начина на използване и 
пътните условия на превозното средство, е важно по 
отношение на живота на гумата и безопасността на 
шофирането.

Свръхтовар
Подлагането на превозното средство на прето-

варване е важно както за безопасността при шофи-
ране, така и за износването и по отношение на 
гаранцията на превозното средство. Натовареното 
тегло на превозното средство и аксесоарите оказват 
влияние на разхода на гориво и стабилността.

Електрически устройства
Използвайте електрическото оборудване само 

когато е необходимо. Допълнителните фарове, чис-
тачките на предното стъкло и вентилаторът на 
нагревателя увеличават разхода на гориво, тъй като 
те източват много енергия (до + 25% в градски усло-
вия).

Климатик
Климатична система; разходът на гориво се уве-

личава (средно с около 20%) и до голяма степен 
засяга двигателя. Ако температурата на въздуха 
извън превозното средство е подходяща, отворете 
прозореца, за да се проветри . Въпреки това, ако 
Вашият автомобил е на висока скорост, ние ви 
съветваме да използвате климатичната система, 
вместо да отворите прозореца.

DPF филтър
Най-подходящия начин за използване на превоз-

ното средство е при 2000-2500 оборота, при което 
икономията на гориво е добра и горивния филтър за 
твърди частици (DPF) не се запълва .

DPF филтъра не се почиства добре при обороти 
на превозното средство под 800 и предизвиква:

Натрупване на частици от гориво във филтъра за 
DPF,Натрупване на частици от гориво във филтъра 
за DPF,

Активиране на вентилаторната система незави-
симо от температурата на въздуха и охлаждането на 
двигателя,

Непрекъснато активиране на вентилаторната 
система в кратки интервали от време,

Когато в маслото на двигателя навлезе гориво 
това причинява намаляване на ефективността на 
маслото.

В този случай, за да може системата DPF да 
завърши процеса на ръчно възстановяване, потре-
бителят трябва да направи следното;

Преминаване на по-ниска предавка на превозно-
то средство,

Намаляне на скоростта под 2.500-3.000 оборота,
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Използване на автомобила по този начин, докато 
вентилаторната система бъде деактивирана.

Когато превозното средство се движи в градски 
условия, то няма да може да изпълни тази операция 
по време на непрекъснато спиране и тръгване, така 
че когато трафикът е нормален и превозното сред-
ство се движи нормално, ще е достатъчно да се 
използва при 3000 оборота, .

Това ще помогне за автоматично почистване на 
DPF филтъра.

Използваното двигателно масло трябва да осигу-
рява спецификация на DPF филтъра. На маслената 
кутия трябва да има указание,че е подходящо за 
превозни средства с DPF филтър.

Стартиране на двигателя
Не форсирайте двигателя при спиране и тръгване 

когато се движите в натоварен трафик. При тези 
условия двигателят се загрява много по-бавно, уве-
личавайки консумацията на електроенергия и емиси-
ите. Поради тази причина, по отношение на разхода 
на гориво, е препоръчително да започнете бавно 
задвижване скоро след стартиране на двигателя и 
да избягвате високи обороти на двигателя, докато 
двигателят не се загрее. По този начин двигателят се 
загрява по-бързо.

Ненужни маневри
Не давайте никакво внезапно ускорение, когато 

чакате на светофар или преди да спрете двигателя. 
Това води само до повишена консумация на гориво и 
замърсяване на околната среда.

Избор на предавка
Преминете на по-висока предавка веднага 

след като условията на движението са подходя-
щи. Използването на ниска предавка за постигане 
на по-добра производителност увеличава разхода 
на гориво. По същия начин, ненужното използване 
на висока предавка увеличава консумацията на 
гориво и емисиите.

Максимална скорост
Консумацията на гориво се увеличава значи-

телно в зависимост от скоростта. Избягвайте вне-
запни маневри при спиране и тръгване, защото 
това увеличава консумацията на гориво и емисии.

Ускорение
Увеличаването на оборотите на двигателя чрез 

внезапно натискане на педала на газ увеличава 
разхода на гориво и емисиите. Ускорението тряб-
ва да се извършва бавно и максималният въртящ 
момент не трябва да се превишава.

Трафик и пътни условия
Увеличението на потреблението зависи от 

по-интензивните условия на движение. Например 
честото използване на ниски предавки при прето-
варен трафик или често спиране на светофари в 
градски условия увеличава консумацията на гори-
во. Също така, криволичещите пътища и лошите 
пътни настилки имат отрицателно въздействие 
върху потреблението. Спрете двигателя, ако тряб-
ва да спрете дълго време в движението. Дълги 
часове шофиране на къси разстояния заради тра-
фик, дългосрочен празен ход, интензивен градски 
трафик, шофиране нагоре, шофиране по склоно-
ве, често стартиране и спиране на двигателя, това 
се равнява на два пъти по-голям пробег на пре-
возното средство. 

Поради тази причина смяната на маслото в 
двигателя трябва да се извърши на по-малък 
интервал от километри при превозни средства, 
движещи се често в интензивен трафик.

Спиране на Превозното Средство
След стартиране на двигателя и преди спиране 

оставете превозното средство да престои на пра-
зен ход в продължение на 1 минута. През това 
време не натискайте педала на газта.
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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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Пакет от мерки от Европейската комисия  

Здравето на гражданите остава на най-важно от 
всичко. За да се осигури защита както на служите-
лите, работещи в сферата на транспорта, така и 
на пътниците, в насоките на Комисията за посте-
пенно възстановяване на транспортните услуги и 
свързаността се препоръчват редица мерки:

 
• За да има възможно най-малък контакт при зами-

наване, пътниците ще бъдат насърчавани да си купу-
ват билети и да се регистрират по интернет.При 
проверките за сигурност и при предаването и получа-
ването на багажа следва да се осигурява спазване на 
отстояние между хората;

• В превозните средства (например автобуси, вла-
кове или фериботи) ще може да се допускат по-малко 
пътници, за да се улесни спазването на отстояние, а 
лицата, които не са от едно домакинство, може да 
бъдат настанявани на разстояние;

• Когато е по-трудно спазването на отстояние 
между хората, следва да бъдат въведени допълнителни 
предохранителни мерки, например носене на маски за 
лице.Транспортните работници следва да имат подхо-
дящи предпазни средства;

• Превозвачите може да поставят защитни ограж-
дения, например между пътниците и водача, а пътни-
ците може да бъдат помолени да се качват през задна 
врата;

• Вратите следва да бъдат отваряни автоматично 
или дистанционно от водача на всяка спирка, така че 
на пътниците да не се налага до пипат копчета или 

дръжки на врати;
• В превозните средства и транспортните цен-

трове следва да има гел за измиване/дезинфекция;
• Превозните средства следва да бъдат редовно 

почиствани и дезинфекцирани;
• В превозните средства вече няма да се продават 

храна, напитки и други стоки, за да се ограничи въз-
можно най-много контактът;

• Следва да се засили вентилацията, например чрез 
използване на подходящи въздушни филтри, и следва да 
се предпочита естественото проветрение, когато 
това е възможно;

• На превозвачите се препоръчва да разработят 
планове за действие за случаите, в които на пътник му 
прилошава или има симптоми на коронавирусно заболя-
ване по време на пътуването.

Трябва ли да нося маска, когато пътувам? Каква 
маска трябва да нося?

Пътниците следва да носят маски за лице в транс-
портните центрове и превозните средства, използва-
ни за колективен транспорт, особено когато не е въз-
можно постоянното спазване на отстояние между 
хората. Не е нужно маските да бъдат медицински. 
Националните органи на здравеопазването или безопас-
ността ще определят точните изисквания за всеки 
вид транспорт въз основа на епидемиологичния риск в 
страната, наличността на маски и други съображения. 
Препоръчва се транспортните работници да имат 
подходящи лични предпазни средства.

Какви здравни протоколи и протоколи за 
безопасност ще се прилагат по време на пътуване?
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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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Повече от половината европейски шофьори 
считат, че основният риск свързан с упра-
влението на автомобил през лятото е свър-

зан с поведението на другите шофьори на пътя. 
Това е резултатът, който показва последното 
проучване на Nokian Tyres за летни гуми, и кой-
то напомня, че човешкият фактор продължава 
да играе ключова роля в осигуряването на безо-
пасна и правилна експлоатация на превозното 
средство. Същото е валидно и за отговорността 
да се използват подходящи гуми за съответния 
сезон.

Според проучването на Nokian Tyres, най-висок риск 
на пътя през лятото има вледствие на неразумно и 
опасно поведение на други шофьори, превишена ско-
рост, и употреба на мобилен телефон по време на 

шофиране. Чехите, поляците и италианците са показа-
ли най-малко доверие в другите шофьори.

Опасността породена от прекалено бързата и несъ-
образена скорост е подчертана особено силно от поля-
ци и чехи. Употребата на мобилен телефон, или други 
технологични джаджи при шофиране, се счита за 
най-опасният фактор от италианците. Интересно е 
да отбележим, че рисковете свързани с пътуване с 
автомобил представляват най-голямо притеснение за 
участниците в анкетата, които са на възраст над 51 
години. В тази възрастова група шофьори, повечето 
хора демонстрират по-високо ниво на внимание за 
поведението на другите участници в движението, 
както и за състоянието на пътя. Това може да се дължи 
на осъзнаването от страна на по-възрастните шофьо-
ри, че в дадени ситуации имат нужда от повече време, 
за да реагират, а също така и поради факта, че техни-

Проучване на Nokian Tyres: 
Кой е на-големият риск 
за шофьорите на пътя?
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те автомобили често са по-стари.

Състоянието на гумите 
е от значение

Повече от една трета от шофьорите проверяват 
дълбочината на протектора на гумите си два пъти 
годишно, 24% го правят на всеки два до три месеца, 
докато 13% извършват тази проверка веднъж годишно. 
Въпреки това, 10% от запитаните не си спомнят кога 
точно са проверявали състоянието на гумите си за 
последно, или дали изобщо някога са го правили. Сред 
хората, които са най-загрижени за състоянието на 
гумите си, тоест респондентите, които проверяват 
дълбочината на протектора на всеки два до три месе-
ца, са били предимно италианци, хора, които шофират 
от 30,000 до 40,000 километра или повече годишно, 
мъже, и шофьори на възраст над 66 години.

„Нашето проучване показва, че само малък процент 

от хората обръщат внимание на износването на гуми-
те. Те обаче са единствената зона на контакт на кола-
та с пътната настилка, и тяхното състояние е от 
огромно значение за сигурността. Например за износе-
ни гуми с дълбочина на протектора от 2 мм, спирачни-
ят път може да бъде до 12 метра по-дълъг, при движе-
ние с 80 км/ч на мокра настилка, в сравнение със спирач-
ния път, който имат нови гуми (тази информация е 
базирана на тест на автомобилното списание Tekniikan 
Maailma 16/2016). В същото време е интересно да отбеле-
жим, че участниците в анкетата от всички държави, в 
които е проведена, наблягат на такива характеристики за 
безопасност като сцепление на гумите на мокра и суха 
настилка, стабилност, и безопасност в екстремни условия 
– всички те се възприемат като основни характеристики, 
на които хората обръщат особено внимание когато си 
купуват нови гуми.”, казва Мартин Дражик, продук-
тов мениджър за Европа в Nokian Tyres.
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Как Мрежата на Европейските потребителски центрове 
защитава правата ни като пътници във въздушния транспорт 
  
Две трети от жалбите в ЕПЦ България, които са причинени от пандемията, са свързани с 
полети 
 
 
43% от гражданите на ЕС, които са пътували със самолет, влак, автобус, кораб или ферибот в 
последните 12 месеца са наясно, че пътниците в ЕС имат определени права. Това показват 
резултатите от проучване на Евробарометър относно правата на пътниците по въздух в 
Европейския съюз, което беше обявено от Европейската комисия.  
Адина Валеан, комисар по транспорта, заявява: „ЕС е единственото място в света, където 
пътниците са защитени с пълен набор права. Необходимо е обаче тези права да се познават по-
добре, да бъдат по-лесни за разбиране и прилагане. Нашите правила следва да носят повече 
правна сигурност на пътниците и бизнеса. Ето защо Комисията предложи осъвременяване на 
правата на пътниците във въздушния и жп транспорт.“  По думите ѝ, необходимо е да се постигне 
бързо съгласие по този въпрос от страна на Европейския съвет и Европейския парламент, така че 
пътниците в ЕС да са ефективно защитени. 
 
ECC Net и правата на пътниците във въздушния транспорт  
 
Мрежата на Европейските потребителски центрове съдейства на потребители на територията на 
ЕС, Норвегия, Исландия и Обединеното кралство, като им предлага надеждна информация по 
потребителски въпроси в рамките на вътрешния пазар.  
Правата на пътниците са фокусът на вниманието през месец юли в рамките на кампанията по 
случай 15-тата годишнина на мрежата на Европейските потребителски центрове ECC Net, която 
се отбелязва през 2020 г. Целта на кампанията е да се повиши информираността на хората, като 
всеки месец даваме съвети и информация за различна потребителска тема.  
Заради противоепидемичните мерки, сред които различни ограничения при пътуване, забрани и 
карантинни зони, се смята, че транспортът може да е сред най-сериозно засегнатите сектори. 
Ситуацията е стресираща и за пътниците, чиито пътувания са били отменени във връзка с 
предприетите мерки или те сами са взели това решение. В мрежата ECC Net от месец март досега 
са постъпили над 34 000 жалби и запитвания по повод потребителските права във връзка с Ковид-
19, като основната част от тях са свързани именно с отменени пътувания и отложени почивки. 
 
Как помага ЕПЦ България 
 
Около 2/3 от всички жалби и запитвания по повод проблеми, породени от пандемията, които са 
постъпили при нас, са свързани с полети. Една част от тях са анулирани от страна на 
авиокомпаниите, а в други случаи потребителите сами са се отказали да пътуват.  
Ако отмени полета, опериращият въздушен превозвач е длъжен да предложи на пътниците избор 
между възстановяване на сумата, друг полет при първа възможност или на по-късна дата,  

 
 

       

обяснява Соня Спасова, директор на ЕПЦ България. 
Сред последните успешни случаи, разрешени с помощта на ЕПЦ България е този на дама, 
резервирала полет от София до Санкт Петербург, който впоследствие е анулиран. Дамата се 
обръща към авиокомпанията, за да разбере как да си върне сумата за билета, но повече от 2 
месеца няма резултат. Тогава се обръща към нас за съдействие. В резултат на активната 
съвместна работа с колегите от Европейски потребителски център Полша, потребителката 
получава сумата от 200 евро за неизползвания билет обратно. 
За контакти: 
С пожелание за хубав ден, Мария Тодорова
Европейски потребителски център 0883 32 2975
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Как потребителите ще могат да се 
възползват от сензорната технология
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Автономните автомобили задават нови 
изисквания за гумите. Сензорите свърза-
ни към гумите ще бъдат едно от неща-

та с водеща роля за сигурността, от момента 
когато вече машините предимно ще съблюда-
ват условията на шофиране вместо хората. 
Експерт от Nokian Tyres вярва, че умните 
гуми ще са широкоразпространени най-късно 
през следващите пет години.

Автоматизирането на трафика напредва, а 
това поставя нови изисквания към автомобилни-
те гуми. Когато един автомобил не е управляван 
от човек, той трябва да може да следи пътните 
условия например чрез сензори инсталирани върху 
гумите. Познатите стари характеристики за 
безопасност, като сцепление на лед и устойчи-
вост на аквапланинг, ще бъдат допълнени от тех-
нология, която събира данни в реално време.

 „Ако автомобилът няма активен шофьор, кой-

то да подсигурява, че гумите са безопасни за упо-
треба, безопасността е нужно да бъде измерена 
по друг начин.“, казва Мика Пентила, ръководител 
„Дигитални технологии“ в Nokian Tyres.

Когато информацията получена от гумите се 
комбинира с метеорологични данни например, 
бордовата информационна система на автомоби-
ла може да формира картина за преобладаващите 
условия на шофиране и да настрои управлението 
си спрямо тях. Сензорите на гумите могат също 
така да следят за износването на гумите, наляга-
нето им, а също и за температурата в тях. Пови-
шението на вътрешната температура може да е 
ранна индикация за повреда на гумата, а информа-
цията за това би позволила отстраняването ѝ, 
преди да предизвика опасна ситуация на пътя.

„Без значение колко е умна колата Ви, гумата 
буквално е единствената допирна точка между 
нея и пътя.“, казва Юка Каси, старши вицепрези-
дент „Продукти и маркетинг“ в Nokian Tyres.

Умните гуми идватУмните гуми идват
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Гумата ще Ви каже 
кога е нужно да бъде сменена

Умните гуми също позволяват нови модели за 
услуги, свързани с потреблението на гуми, още 
преди да е настъпил момента когат ще видим ро-
ботизирани коли по улиците.

 „В бъдеще, гумите ще продължат да се износ-
ват и да имат нужда от подмяна. Въпреки това, 
купуването на нов комплект гуми може да стане 
по-лесно и неусетно от преди.“, казва Пентила.

Бъдещите хладилници могат да поръчват мля-
ко, когато то започне да привъшва, и същото 
може да се случи и с износените гуми. Когато гума-
та Ви започне да се износва, сензорите ще сигна-
лизират магазина за гуми, който от своя страна 
ще достави нов комплект гуми до Вас или дори ще 
ги постави на автомобила. Според Юка Каси оба-
че, първата стъпка е да бъде уведомен водачът на 

автомобила.
 „Гумата може да разчита на данните за износ-

ване предоставени от бордовата информационна 
система, която подава сигнал до шофьора, че гу-
мите могат да бъдат безопасно използвани за 
още три месеца. Същевременно, системата ги ин-
структира да се свържат с най-близкия продавач 
и предоставя информацията за контакт. Този ме-
ханизъм прилична е подобен на начина, по който 
съвременните автомобили уведомяват водача, че 
горивото свършва и му предоставя навигационни 
инструкции до най-близката станция за зарежда-
не.“

Превантивната поддръжка става особено ва-
жна, поради нарастващата популярност на споде-
ления превоз, и особено когато за него започнат 
да бъдат използвани автономни превозни сред-
ства. Превенцията ще гарантира, че шофьорите 
няма да закъсат на път.
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 Фирма:      „ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

 Централен офис:    гр. София, ул. „Одеса”№36

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

 Представлявано от:    Стефан Хаджигрудев

E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com 

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

Ремонтират  товарни автомобили, автобуси, хладилни фургони и хладилни аг-
регати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на 
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в 
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.  

Управителя на фирма   „Хаджигрудев и син” ЕООД  е съсобственик във фабрика-
та за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно стро-
ителна техника и селскостопански машини, предлага  също изработка и монтаж 
на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановяване и 
фолиране на бронирани стъкла  и пълна или частична бронировка на автомобили-
те.

Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите 
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на то-
варни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки 
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни  багажници и външни багаж-
ни раници, обдухватели, климатик и осветление.

Фирма „Хаджигрудев и син”  има добро партньорство с много превозвачи в 
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за автосер-
визно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.                                                                                                                               

                                                

СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕСЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛААВТОСТЪКЛА

ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООДХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
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Иновативна система за мониторинг Иновативна система за мониторинг 
на гумите за допълнително на гумите за допълнително 
увеличаване на безопасносттаувеличаване на безопасността

Bridgestone Bridgestone 
в партньорство в партньорство 
с Microsoftс Microsoft

• Посредством партньорството 
си с Microsoft, Bridgestone разработи 
уникална Система за мониторинг на 
повреди при гумите (TDMS), използ-
вайки Microsoft Connected Vehicle 
Platform (MCVP);

• Системата има за цел да пови-
ши безопасността по пътищата и да 
намали инцидентите, причинени от 
технически повреди;

• Това сътрудничество е поредна-
та стъпка по пътя на Bridgestone да 
стане световен лидер в устойчивите 
и модерни решения за мобилност.
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Последна стъпка при мониторинга 
на проблеми с гумите

П роблемите, свързани с гумите на автомоби-
ла имат четири основни характеристики: 
неправилно налягане, захабяване, нерав-

номерно износване и не на последно място - щети 
от бордюри, дупки или предмети на пътя.

Повечето от тези проблеми вече могат да 
бъдат надеждно смекчени. TPMS (системите за 
следене на налягането в гумите) са задължител-
ни във всички автомобили, построени от 2012 г. и 
помагат на шофьорите да избегнат проблеми с 
ниско налягане. Редовното сервизиране и навре-
менната подмяна на гумите предпазва от тях-
ното захабяване и износване.

Изключението – пропуските в безопасност-
та, са повредите при гумите, които често не 
могат да бъдат открити без близък, обстоен 
ръчен преглед, и които могат да възникнат по 
всяко време. Повредените гуми могат да доведат 
до инциденти. Те могат да повлияят неблагопри-
ятно и на други компоненти на превозното сред-
ство, като например да причинят повреда на 
колелата и по този начин да създадат допълни-
телен източник на потенциална опасност за 
шофьорите.

Сега тези пропуски могат да бъдат решени. 
Bridgestone Tyre Damage Monitoring System 
(BTDMS) предоставя информация в реално време 
за повреди. Системата използва облачната архи-
тектура на MCVP, заедно със съществуващите 
данни на сензора от вече инсталирания хардуер, и 
използва алгоритми за откриване на събития, 
засягащи повърхността на гумата и каркаса. 
Вследствие на това водачът може незабавно да 
бъде уведомен за опасността и да реагира свое-
временно за отстраняването . Понастоящем 
няма друга еквивалентна система за наблюдение 
на пазара. Алтернативите изискват инсталира-
не на допълнителен хардуер.

С поглед към бъдещето
Системата за мониторинг на повреди при 

гумите има и други ценни приложения. Тя не само 
установява кога е възникнала повреда, но и къде. 
По този начин BTDMS позволява по-широк поглед 
върху пътните условия и инфраструктурата, 
кaто данните могат да бъдат използвани за сиг-
нализиране на пътните агенциите, отговорни за 
поддръжката на пътя, за наличието на дупки или 
други опасности на пътя на определена локация. 
Бъдещите автономни превозни средства също 
могат да бъдат бенефициенти на системата, 
тъй като превозните средства предават инфор-
мация за опасности на други шофьори или авто-
номни автомобили, които са в близост до тях. 
Освен това данните се предават и съхраняват в 

облака.
Понастоящем Bridgestone Tyre Damage 

Monitoring System е достъпна за всички автомо-
билни паркове и производители на оригинално 
оборудване (ОЕМ), които използват MCVP. Парт-
ньорството с Microsoft дава възможност на 
Bridgestone допълнително да развие своето реше-
ние и да отговори на изискванията на автопарко-
ве и ключови OEM партньори по целия свят.

Дигитално партньорство 
за бъдещето на мобилността

MCVP е една стабилна и последователна, свър-
зана с облака, дигитална платформа, която поз-
волява да се изградят нови решения, насочени към 
клиентите. Това включва информационно-развле-
кателни решения за автомобила, разширена нави-
гация, автономно шофиране, телематика и услуги 
за прогнозиране, както и безжични системни 
актуализации на софтуера (ОТА). Платформата 
включва и глобалната достъпност и мащаб от 
висок професионален клас, които идват с Microsoft 
Azure.

MCVP ще предостави на Bridgestone дигитал-
на инфраструктура, която ще ускори доставка-
та на свързани решения за мобилност, предоста-
вяйки достъп до облачната система на Microsoft 
Azure,  AI и IoT възможности.

От своя страна работата с Bridgestone помага 
на Microsoft да разшири своята екосистема от 
ключови партньори и дава възможност на клиен-
тите на MCVP да интегрират решенията на 
тези партньори в собствените си продукти и 
услуги.

Лоран Дарту, CEO и президент на Bridgestone 
EMIA, сподели: „Дигитализацията е огромна част 
от това, което правим днес в Bridgestone. За нас е 
наложително и изключително важно да работим 
с водещи в индустрията партньори, които 
могат да подкрепят нашите нужди както днес, 
така и в бъдеще. Партнирайки си с Microsoft, ние 
имаме възможността да предложим нашата Сис-
тема за мониторинг на проблеми при гумите на 
милиони шофьори, предлагайки им по-голяма без-
опасност и спокойствие на пътя.“

„Microsoft си партнира с компании за мобил-
ност, за да подкрепи тяхната трансформация в 
доставчици на услуги и интелигентни решения за 
мобилност. С Microsoft Connected Vehicle Platform 
нашата мисия е да помогнем на бизнеса да ускори 
процеса по разработка и предлагане на сигурни, 
персонализирани и свързани към мрежата реше-
ния за мобилност. Използвайки MCVP, Bridgestone 
създаде Tyre  Damage Monitoring System, която 
предлага забележителен принос за безопасност-
та по пътищата и доказва как сътрудничество-
то между лидерите в индустрията може да 
отключи нови бизнес възможности“, заяви Тара 
Пракрия, Генерален мениджър Azure Mobility и 
Microsoft Connected Vehicle Platfrom в Microsoft.
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ПРОДАЖБА КОНФЕРЕНТНА УРЕДБА
 ПРЕПОРЪКИ КЪМ ПРЕВОЗВАЧИТЕ
  КОЙ Е НА-ГОЛЕМИЯТ РИСК ЗА ШОФЬОРИТЕ НА ПЪТЯ?

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУС ATAK:
НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА МОБИЛНОСТТАНОВА ДЕФИНИЦИЯ НА МОБИЛНОСТТА
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