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КАК ДА ПРОДАВАТЕ АВТОБУСНИ БИЛЕТИ ОНЛАЙН
93 СЪВЕТА
ИНКРИМИНИРАНЕ НА НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИТЕ ПРЕВОЗИ
9
9ВТОРА ВЪЛНА НА КОРОНАВИРУСА

Лекотоварни
автомобили

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

vw-lekotovarni.bg

Актуално

Специално предложение за Вашата конферентна зала:

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

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

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

ЧЕТЕТЕ НИ НА WWW.AVTOBUSI.COM
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ñúãëàñèåòî íà èçäàòåëÿ.
“Автобуси&микробуси” å òúðãîâñêà
ìàðêà, çàùèòåíà â ïàòåíòíîòî âåäîìñòâî.
Печатен орган на Българска
Федерация пътнически транспорт

¢¬¤° ¯°¤° µ ¯¢³
Национална кръгла маса
Нелегалните превози в
страната и чужбина
ноември 2005г.

¯¬²ª®ª¯ª²¢¯§ ¯¢
¯§²§¥¢®§¯´ª²¢¯ª´§ ±²§¤°©ª

ще през далечната 2005г.
списание „Автобуси и
микробуси“ организира
първата национална кръгла
маса „Нелегалните превози в
страната и чужбина“ между
МТИТС и автобусните превозвачи за решение проблемите със сивия сектор и нелегалните превози.
От тогава до сега, след многогодишни битки за инкриминиране на нерегламентираните
превози, това вече е факт. В
пленарна зала бе прието изменението на НК и този вид дейност е инкриминирана.
„Който извърши обществен
превоз на пътници без разреше-

Национална кръгла маса
Нелегалните превози в
страната и чужбина
ноември 2005г.
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ние, регистрация или лиценз, които се изискват
по нормативен акт или акт на Европейският
съюз, се наказва с лишаване от свобода от две до
пет години, като моторното превозно средство,
послужило за извършване на деянието, се отнема
в полза на държавата, независимо чия собственост е“ – това гласи новият текст в Наказателния кодекс, който парламентът одобри през преходните и заключителните разпоредби на гласуваните промени в Кодекса на търговското корабоплаване
Десет години затвор за нерегламентиран превоз на пътници. Това одобри мнозинството в парламента на второ четене.
Криминализирането на нерегламентираните
превози, беше вкарано от депутата от ГЕРБ Иглика Събева в преходните и заключителните разпоредби между първо и второ четене на Кодекса
на търговското корабоплаване.
Това предизвика спорове в пленарната зала и от
БСП остро разкритикуваха начина на извършване
на промените.
4

От ГЕРБ се аргументираха, “Не целим да спрем
споделеното пътуване. То обаче не е обществен
превоз, то не е с икономическа облага. Има групи,
има фиксирани цени, сведени до стойността на
горивото. Този вид пътуване ще остане, но ще
спрем нелегалните превози”. “ Така според тях
споделеното пътуване не се причислява към обществения превоз и транспортните фирми, на
които нерегламентираните превозвачи са нелоялна конкуренция и са некоректни платци.
От Обединение на свободните адвокати се
възпротивиха и изпратиха призив към президента на Р. България да наложи вето със съображения
против въведения посредством § 37 от преходните и заключителни разпоредби в Закона за изменение и допълнение на Кодекса за търговското корабоплаване нов чл. 234г в Наказателния кодекс,
поставящ под тежка наказателна репресия т.
нар. „нерегламентиран обществен превоз“, известен в обществото и като „споделено пътуване“.
Как ще се развият нещата, предстои да видим.
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ХАДЖИГРУДЕВ И СИН ЕООД
СЕРВИЗ ЗА ТЕЖКИТЕ
АВТОСТЪКЛА
E-mail:bgglass@mail. bg
www.bggtransform.com
z Фирма:

„ХАДЖИГРУДЕВ И СИН“ ЕООД

z Централен офис:

гр. София, ул. „Одеса”№36

z Телефони

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

z Представлявано от:

Стефан Хаджигрудев

Автосервизите на фирмата извършват: тенекеджийски, бояджийски, авто и
електро дейности и съпътстващи авто-монтьорски услуги.
Ремонтират товарни автомобили, автобуси, хладилни фургони и хладилни агрегати . Автобазите разполагат с оборудване за корекция по геометрията на
тежко катастрофирали камиони и автобуси. Сервизите са специализирани в
подмяната на авто-стъкла за всички ППС.
Управителя на фирма „Хаджигрудев и син” ЕООД е съсобственик във фабриката за производство на автомобилни и автобусни стъкла, стъкла за пътно строителна техника и селскостопански машини, предлага също изработка и монтаж
на бронирани стъкла, ремонт на инкасо-бронирана техника, възстановяване и
фолиране на бронирани стъкла и пълна или частична бронировка на автомобилите.
Сертифицирани сме по ISO 9001 : 2000 и изпълняваме всичко по стандартите
за бронирана технология. Фирмата е специализирана и в трансформация на товарни бусове в туристически. В сервизната база се правят различни доработки
– нов под, изолация на стените и тавана, вътрешни багажници и външни багажни раници, обдухватели, климатик и осветление.
Фирма „Хаджигрудев и син” има добро партньорство с много превозвачи в
страната. Освен това има сключени договори, като доверен сервиз за автосервизно обслужване и работи успешно с част от застрахователни компании.
бр. 8 (160), септември-октомври, 2020 Автобуси&микробуси
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УКАЗАНИЯ

към всички превозвачи и
собственици на автогари

Указания към всички превозвачи и собственици на автогари за прилагане на Заповед № РД-01548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването и въведените с нея противоепидемични мерки
Съгласно въведените със Заповед № РД-01548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването
противоепидемични мерки на територията на Република България за периода от 1.10.2020 г. до 30.11.2020
г. всички превозвачи и собственици на автогари в
страната са длъжни да:
1. Организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
1.1. редовно проветряване и дезинфекция на помещенията;
1.2. недопускане до работните помещения на лица
с прояви на остри респираторни болести (повишена
температура, кашлица, затруднено дишане, загуба
на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други);
1.3. инструктаж на персонала за правилна хигиена
на ръцете и осигуряване на сапун и вода, и дезинфектант;
1.4. създаване на организация, която да осигури
физическа дистанция между лицата най-малко от
1,5 м.;
1.5. осигуряване на лични предпазни средства на
персонала в зависимост от спецификата на работа
и оценката на риска на работното място (защитна
маска за лице, шлем, ръкавици и др.).
2. Организират задължително използването на
защитна маска за лице или предпазен шлем при непосредствено обслужване на клиенти на територията на автогарата и на борда на превозните средства, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра.
6

По изключение се допуска обслужване на клиенти без
защитна маска за лице или предпазен шлем, когато
са осигурени механични прегради от стъкло или друг
прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.
3. Организират дейността си по начин, който
осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5
м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в превозните средства, на територията на автогарите и прилежащите към тях площи на открито;
4. Осигуряват дезинфектант за ръце на входовете на превозните средства и автогарите;
5. Създават организация за контрол на входа на
превозните средства и автогарите по отношение
броя на влизащите лица и носенето на защитни маски за лице;
6. Поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите
на услуги за задължението за спазване на физическа
дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни
маски на лицето при посещението в автогарите и
по време на превоз.
Собствениците на автогари и лицензираните
превозвачи са отговорни лица по прилагането на
посочените в настоящите указания противоепидемични мерки съгласно Заповед № РД-01548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването.
Нарушението или неизпълнението на въведените със Заповед № РД-01-548/30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването противоепидемични
мерки подлежи на административно-наказателна
санкция съгласно чл. 209а от Закона за здравето.
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Таксиметровите
превозвачи с финансова
помощ от държавата

Д

ържавата има готовност
за подкрепа на таксиметровите превозвачи, за
облекчаване на икономическите
последствия от COVID-19. Това
обяви министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен
Желязков, по време на среща с
представители на таксиметровия бранш.
„Прилагането на мярката ще
се осъществи съвместно с общините, отговорни за определяне
на алтернативния данък, който
се заплаща от таксиметровите
превозвачи. Държавата ще поеме
разликата между определения от
общинските съвети размер на
данъка до размера, заплащан за
2020 г. Съгласно Закона за местните данъци и такси данъкът върху таксиметровия превоз на
пътници е в границите от 300 до
1000 лева, като конкретният
размер за съответната година се
определя от общинските съвети, до 31 октомври на текущата
година“, заяви министър Росен

8

Желязков. Като пример той посочи, че за Столична община общинският съвет е определил размера на данъка за 2020 г. да е 850
лева. При този случай, по предвидения механизъм за подпомагане,
разликата между 300 и 850 лева,
тоест 550 лева, ще бъде поета
от държавния бюджет, чрез допълване на бюджета на общината, поясни министърът.
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„Очаквам общинските съвети, в партньорство с държавата, да инициират максимално
бързо реализирането на мярката,
за подпомагане на таксиметровите превозвачи“, заяви министър Росен Желязков.
По време на срещата бяха обсъдени и промени в Наредба №34
за таксиметров превоз на пътници.
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О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

след срещата в Министерство на здравеопазването (МЗ)
чрез д.т.н. инж. К. Ризов на 02.11.2020 г.
(0896806578 – за връзка)
до всички регистрирани търговци
(„превозвачи”) и водачи за своя сметка –
за сега само от София – да се готвят и останалите
по–големи градове евентуално
Днес на 02.11.2020 г. се състоя среща на министъра на

МЗ с представители от бранша ТАКСИМЕТРОВ
ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ. Министърът ни попита
дали Правителството може да разчита на нас
при по–нататъшно влошаване на епидемичната
обстановка в столицата, ако не дай си боже стигнем до недостиг на линейки.Отговорихме, че Правителството може да разчита на нас, защото:
1. Вече правихме организация на таксиметрови шофьори – парамедици.
2. От първия ден на извънредното положение и
до днес в условията на извънредната епидемична
обстановка извозваме карантинирани граждани от
аерогарата, ж.п. гарите и автогарите до посоченото място за прекарване на карантината.
3. От първия ден на извънредното положение
и до днес в условията на извънредната епидемична
обстановка участваме в доставките на храна до
дома на клиентите на съответното приложение,
най–малко половината от които клиенти са болни, включително от COVID–19.
4. Не е проблем на всяко приложение в рамките на 24 часа да се актуализира с група потребители (таксиметрови автомобили и шофьори),
които ще извозват болни от COVID–19 с придружител на ТВЪРДА ЦЕНА, независимо от
разстоянието в рамките на столицата, при
условие, че таксиметровият автомобил е с
пластмасови прегради между предните и зад-

ните седалки, шофьорът е снабден с маски и ръкавици за всеки курс, както и с дезинфектанти,
които ще се използват след всеки такъв курс.
Разбрахме се, че в рамките на една седмица
всяко приложение, което ще участва в това мероприятие на доброволен принцип трябва да набере
група, състояща се от един или повече таксиметрови автомобили и шофьори и да се актуализира за
използването й със заявка „COVID–19“ – след това
се събираме при министъра на МЗ – подаваме телефоните за връзка с приложението и бройката
на таксиметровите автомобили и шофьори.
Тези от Вас, които няма да дойдат могат да
използват горния телефон за връзка с мен.
Разчитаме на участието на всички приложения като: YELLOW, О’К супертранс, Радио СВ
такси, ТАКСИ С ЕКСПРЕС, ТАКСИМЕ, ТАКСИСТАРС, МЕГАТАКСИ, ПАНДА ТАКСИ, ЕВРО 3 ТАКСИ, ТАКСИ ГРУП и т.н. – да не ги изброявам –
разчитаме просто на всички.
При министъра ще се разберем за ТВЪРДАТА
ЦЕНА на такъв курс в столицата, независимо
от разстоянието, който да покрива и консумативите, а той ще предаде телефоните на диспечерите на БЪРЗА ПОМОЩ, които при недостиг
на линейки, ще прозвъняват нашите телефони до
отзоваването на таксиметров автомобил и шофьор, които ще извозят болния от COVID–19 с
придружител от съответната точка на столицата до Пирогов, Александровска болница, Военно
медицинска болница и т.н.
Поздрави:
д.т.н. инж. Кирил Ризов, 0896806578
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Aнтикризисните икономически мерки
за преодоляване негативните ефекти от
пандемията върху българската икономика
Отчет на Министерството на
икономиката за периода
от 09 до 23 октомври 2020 г.
Близо 400 млн. лв., част от антикризисния
пакет на Министерството на икономиката,
вече са достигнали до българските фирми и
граждани
За преодоляване на негативния ефект от въвеждането на извънредното положение в страната и
последвалите икономически последици от кризата
Министерството на икономиката (МИ) инициира
пакет от мерки и действия за подпомагане на българския бизнес. В изпълнение на поетия ангажимент
ускоряване на процеса по предоставяне на подкрепа
за бизнеса, при пълна прозрачност на процедурите,
за периода от 9 октомври до 23 октомври 2020 г.
в системата на МИ бяха предприети следните
действия:
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020
1. По процедурата за „Подкрепа на микро и
малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
(BG16RFOP002-2.073) напредъкът е следния:
Към 22.10.2020 г.:
• Одобрени за финансиране са 21 190 броя проектни предложения, подадени в рамките на общо
28 оценителни сесии, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в
размер на близо 173 млн. лева;
• По процедурата са сключени 21 190 броя административни договора;
• Въз основа на приетото от Министерски съвет изменение на Националната стратегия за насърчаване на МСП 2014 – 2020 е подготвена заповед
за изменение на Условията за кандидатстване по
процедурата, като ще се предвиди възможност
за повторно изискване от кандидатите за отстраняване на нередовности по отношение на
подадените от тях проектни предложения. Въз

основа на така предоставената възможност
предстои сформирането на нова Оценителна комисия, която да преразгледа отхвърлените проектни предложения поради непредставяне в срок
или непредставяне съгласно изисквания на допълнително изисканите им документи. С цел
оказване на методическа помощ на кандидатите
ще се използват областните информационни центрове, които да ги подпомогнат за коректното
подаване на повторно изисканите от кандидатите документи.
• Ще бъде увеличен и бюджетът на процедурата
от 173 млн. лева на 225 млн. лева като допълнителните 52 млн. лева са осигурени по линия на антикризисните мерки, изпълнявани от министерство на икономиката в подкрепа на ликвидността
на микро, малки и средни предприятия (МСП), пострадали от извънредната ситуация и от епидемията от СOVID-19.
2. Относно процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“
(BG16RFOP002-2.077) е сформирана оценителна
комисия, която е стартирала процеса по оценка
на подадените общо 1 932 броя, на стойност 263
688 340,21 лв.
Започна същинската оценка, която е на два етапа – административно съответствие и допустимост и техническа и финансова оценка, като до момента, на етап административно съответствие
и допустимост са оценени 1 895 проектни предложения.
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VDL Bus & Coach представя
технология за чист въздух:

иновации във време на COVID-19
Във времена на COVID-19 повече от всякога
здравето на шофьорите и пътниците е основен
приоритет на сектора на обществения транспорт и автобусните компании.
VDL Bus & Coach излезе с различни препоръки и
решения за Futura и Citea, които намаляват риска от инфекция по време на пътуването. Въвеждането на VDL Pure Air Technology(за Futura) и
VDL Clean Air Technology (Citea и Futura) е една от
най-важните иновации.
"От само себе си се разбира, че кризата
COVID-19 оказва голямо влияние върху автобусния отрасъл", казва Pieter Gerdingh, бизнес мениджър на VDL Bus & Coach. "Трябва да се адаптираме към тази нова реалност. Броят на пътуванията е намалял рязко в резултат на COVID-19 и не
е ясно колко бързо ще се възстанови туризмът.
По време на пандемията, ние поддържахме връзка с клиентите от самото начало. Ясно е, че ние,
като отрасъл, сме солидарно отговорни за превръщането на автобусния транспорт за възможно най-безопасен и за възвръщането на доверието на пътниците."
Алекс де Йонг, бизнес мениджър "Обществен
транспорт", добавя: "Нашите клиенти се справят с по-малко хора, използващи обществен

транспорт. Това има последици и за тръжните
процедури, особено в Нидерландия. Но дори и в
тези трудни времена продължаваме да инвестираме с цел да укрепим позицията си на европейски водещи компании в електронната мобилност на нашите ключови пазари."

VDL ЧИСТ ВЪЗДУХ ТЕХНОЛОГИЯ
Вирусът COVID-19 се разпространява по различни начини. Опитът показва, че инфекцията
най-често се причинява от вирусни частици по
повърхности и еъросолове във въздуха. В допълнение към основните правила на борда на автобуса
(дезинфекциране на ръце, носене на лицеви покрития и поддържане на разстояние), има и друго важно правило: заместване на колкото е възможно
повече въздух. Чрез постоянно променяне на въздуха, наличието на вирусни частици се свежда до
минимум.
За да се намали допълнително възможното наличие на вирусни частици, VDL Bus & Coach въвежда VDL Pure Air Technology във Futura. Тази
технология включва активна йонизация на въздуха чрез плазменилустер йони. Йонизираният
въздух, който влиза от отделението за пътници
от въздухопровода, има толкова висока йонна
стойност, че не само вирусите, но и например
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фините прахове и бактериите са обезвредени.
Модулите за технология за чист въздух са поставени извън обсега на въздушния канал на превозното средство. Системата Pure Air се активира автоматично, когато превозното средство се стартира. Това гарантира постоянно
почистване. Йонизационният процес е безвреден
за хората и околната среда.

Технология за чист въздух
Технологията VDL Clean Air е налична и във
Futura и Citea. Това дава възможност за повишаване на рециркулацията на климатичните филтри в автобусите . F7 улавят до 90% от частиците с размер до 0,4 часа. Това включва и капките на влага, причинени от говорене или кашляне.
Тези капчици влага могат да бъдат средство за
транспортиране на по-малки вирусни частици и
по този начин са напълно спрени от F7 филтър.

Безопасно пътуване с VDL Citea
За VDL Citea са разработени редица специфични решения, за да се гарантира, че рискът от инфекция е сведен до минимум.
Увеличаване на количеството на свеж въздух
в климатичната система
Вентилацията е един от най-важните начини за намаляване на възможни вирусни частици в
превозното средство. В по-нататъшното намаляване на риска от инфекция по време на пътуването, има възможност за промяна на работата
на климатичната система. Това увеличава дела
на свеж въздух до 100%. Тази адаптация гарантира, че по-малко въздух се рециркулира, като намалява риска от инфекция.

Отделяне на водача
Безопасното работно място е чиста необходимост. За да се защити по-добре шофьора от
евентуалната инфекция, VDL Bus & Coach предлага възможност за монтиране на конкретен дял
на вратата на шофьора. Този дял е направен
така, че важни елементи като точките за плащане да останат лесно достъпни.

Автоматични дозатори
за дезинфекция
Едно от основните правила се отнася до дезинфекцията на ръцете. За да се улесни по-добре
това, VDL Bus & Coach предоставя възможност
за инсталиране на автоматични дозатори за дезинфекция в различните позиции на вратите.
Дозаторите са здрави и предотвратяват ръчното свързване с устройството чрез сензор, който открива дали има ръце под устройството.
Чрез прилагане на дезинфекция вместо гел, коли-

чеството дезинфекционно течност, която се
разлива, се намалява до минимум.

Безопасно пътуване с VDL Futura
Клиентите могат да изберат и редица специфични решения във VDL Futura:

Дезинфекционни
диспенсери с ръчна работа
Тези ръчни диспенсери за дезинфекция могат
да бъдат монтирани и в различните позиции на
вратите. Дозаторите са здрави и предотвратяват контакта с устройството с помощта на
дълъг, задвижван с лакът лост, който изпомпва
дезинфектант.
За да се защити по-добре водача срещу възможна инфекция, VDL Bus & Coach предлага възможност за монтиране на стъклен щит на стандартни прегради на водача. Този стъклен преграден участък покрива цялата зона зад водача и
отговаря на настоящите изисквания за безопасност.

Пакети със стикери
Сигнализирането на пътниците за новата ситуация и по този начин да се информираме за
това как да се действа е важна стъпка към безопасно пътуване. В подкрепа на това, VDL Bus &
Coach разработи различни стикер пакети, които използват ясни символи, за да привлече вниманието на пътниците към новите правила,
които се прилагат по време на пътуването.

VDL иновации за COVID-19
Въвеждането на тези COVID-19 решения, разработени от VDL Bus & Coach, се вписват безпроблемно в иновативния характер на компанията.
VDL Groep приема сериозно своята социална
отговорност и иска да допринесе за системи,
които имат голямо въздействие върху възстановяването на пациенти, които са силно засегнати от COVID-19.
Съвместно с Koninlijke DSM е създадено съвместно предприятие, което да произвежда висококачествени медицински маски за лице. Уникална особеност на тези маски е, че филтърният
материал се произвежда в Холандия. Освен това
три VDL компании участват в реализирането
на стотици вентилационни системи на Demcon.
По този начин е разработена, произведена и
тествана цялостна система за обтичане, подходяща за вентилация на COVID-19 пациенти в интензивно отделение.
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PROFITABILITY HAS
A NEW NAME.
MOVE. TOGETHER.

     VDL Futura.
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Световна премиера на
Solaris Urbino 15 LE ELECTRIC
Е
лектрическият Urbino 15 LE , нов електрически модел в портфолиото на Solaris,направи
своята премиера.
Това е първият електрически автобус на Solaris,
посветен както на градския, така и на междуградския транспорт. Урбино 15 LE electric ще даде възможност на автобусните превозвачи да планират маршрути с нулеви емисии не само в рамките на града, но
и извън тях.
Solaris е уверен, че характеристиките - голям диапазон на един заряд и широка гама от възможности
за допълнително оборудване ще отговарят на нуждите на градския трафик и крайградски маршрути.
Основата на Урбино 15 LE electric е 300 kW електродвигател с компоненти, изработени от иновативна SIC технология и вериги от силициев карбид.
Двигателят се охлажда с течност, докато задвижващата мощност се предава към втората ос на
превозното средство. Енергията идва от комплект
от 6 батерии, с общ капацитет от 470 kWh, в задната част на автобуса са монтирани 4 пакета, а останалите две са монтирани на покрива.
Батериите могат да се презареждат в бърз режим, като се използва токоснемателя – както обикновен, монтиран на покрива, така и обърнат, спуснат на покрива на автобуса на станцията за зареждане. Също така електрическата шина е оборудвана с
конектор за зареждане на превозни средства в автобусно депо. За улеснение на клиентите, производите-

лят е разработил четири варианта за поставяне на
плъгина за зареждане в автобус.
Новоизлъчваният модел разполага с климатична
система с термопомпа функция, която използва топлина, изтеглена отвън, за да достигне правилната
температура на превозното средство. Това решение
позволява да се повиши енергийната ефективност на
превозното средство, което се превежда директно в
разширена гама на шофиране. Устройството използва
въглероден диоксид като работна течност.
Електрическият Урбино 15 LE има версия с три
врати и разполага с 53 места и две допълнителни сгъваеми седалки. Две седалки са оборудвани с ISOFIX, за
да се осигури обезопасяването на детска седалка. Версията с две врати може да помести до 65 места.
За превантивна поддръжка автобусът е свързан и
интегриран със собствената система за дистанционно управление на автопарка на компанията, в
съдружие с eSConnect, която осигурява пълна телеметрия, анализ на данни и обслужване на дефекти, които вече са се появили, както и някои , които биха могли да възникнат в близко бъдеще.
Интерактивният панел на шофьора със сензорни
екрани съчетава много функции за сигурност: Започвайки с предупреждения, които съветват закопчаването на коланите, автоматично включване на светлини и чистачки на предното стъкло, широкоъгълни
камери вместо странични огледала и активната система за подпомагане на водача и Mobileye Shield+ за
откриване на препятствия в сляпата точка.
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Новото RENAULT
MEGANE SEDAN:

Престижният Седан
с елегантен дизайн
В

• Новото Renault MEGANE Sedan приема по-елегантен и
изискан стил.
• Интериорът е модернизиран с 10,2-инчов екран на
арматурното табло и 9,3-инчов вертикален екран,
интегриращ свързаната мултимедийна система Renault
EASY LINK.
• Оборудван с най-новите технологии, моделът интегрира
нови помощни системи за шофиране за по-голямо
спокойствие и ефективния бензинов двигател TCe 1.0.
• Новото Renault MEGANE Sedan е част от обновяването на
гамата на MEGANE. Истински успех в Турция, където се
произвежда, моделът ще бъде лансиран в почти
тридесет страни* от началото на 2021 година.
18 Автобуси&микробуси бр. 8 (160), септември-октомври, 2020

исоко ценен от клиенти,
търсещи отличителен седан в C сегмента, MEGANE
Sedan постига 200 000 продажби
от лансирането през 2016 г. Предлага се в близо тридесет страни
и допринася за развитието на
марката Renault в международен
план. С по-изискан дизайн, новото Renault MEGANE Sedan е оборудвано с най-новите технологии
за по-голяма безопасност и комфорт на пътя. Моделът утвърждава своя стил и засилва
своята привлекателност в очите на взискателните клиенти.

Какво ново в чужбина
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Елегантен и изтънчен дизайн
Новото Renault MEGANE Sedan интегрира
по-ефективната на пътя 100% Pure Vision LED технология, както и емблематичния С-образен светлинен подпис на марката Renault. В предната част
има нова броня и нова решетка, включваща хромирани елементи. Въздушни дефлектори се добавени
в предната част на арките на колелата за подобрена аеродинамика. Отстрани, новото Renault
MEGANE Sedan се възползва от нов дизайн
на калниците и осветление на дръжките на вратите. Новото Renault
MEGANE Sedan се предлага в
седем екстериорни цвята, включително новия сив „Хайленд“.
Предлагат се и
нови джанти
от 16 до
18 инча.

Ергономичен, модернизиран и удобен
интериор
Новото Renault MEGANE Sedan е оборудвано с
10,2 инчов екран на арматурното табло. В него е интегрирана GPS навигация, за да персонализира
шофирането по много интуитивен начин. За модела се предлага и (в зависимост от нивото на оборудване) нов 9,3-инчов мултимедиен екран, който
допълнително модернизира купето. Новата свързана мултимедийна система Renault EASY
LINK предлага
всички
функции
за навигация и
инфот е й нмънт ,
както и
M U LT I SENSE нас тр ой к и .
За по-голяма ергономичност управлението на системите в помощ
при шофиране са групирани
заедно на волана, а управлението
на климатика е по-достъпно на
таблото. Новото Renault MEGANE
Sedan е оборудвано и с електрохромно
вътрешно огледало за обратно виждане
без рамки и хромирани покрития на буто-
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ните за управление на климатика. Нова тапицерия допълва интериора. Сега водачът има
електрически регулируема седалка за по-удобна
позиция на шофиране.

Персонализирано шофиране
Възползвайки се от нов, по-плавен и интуитивен интерфейс, мултимедийната система
Renault EASY LINK предлага смартфон репликация, гласови команди и телефония с Android
Auto и Apple CarPlay съвместимост, както и навигация с търсене на адреси в Google, информация за цени на горивото и за трафика в реално
време. Благодарение на Renault EASY CONNECT,
приложението за смартфони MY Renault възприема нови приложения за свързана мобилност
както в автомобила, така и извън него: дистанционни команди, местоположение на автомобила, навигация от врата до врата и т.н. С четирите режима на шофиране (Eco, Comfort, Sport и
MySense - в зависимост от двигателя), технологията Renault MULTI-SENSE е развита, за да
направи шофирането още по-завладяващо. Новите функции включват подобрена ергономия
за по-голяма интуитивност и опростени настройки, нови амбиентни цветове и приложението R-Sound за звука на двигателя. Дигиталните дисплеи на таблото (7 и 10,2 инча) предлагат персонализируема информация чрез инструменти, като разход на гориво в еко режим и
мощност в спортен режим.

Нови помощни системи за шофиране за
подобряване на безопасността
Новото Renault MEGANE Sedan включва
нови помощни системи за шофиране, за да направи шофирането по-безопасно и по-приятно:
- Адаптивният круиз-контрол с функция Stop &
Go поддържа разстоянието между автомобила
и този отпред с определена скорост и регулира
ускорението и спирането на автомобила.
- Активният спирачен асистент е подобрен с
функция за разпознаване на пешеходци. Той максимизира безопасността, като предупреждава
водача за опасна ситуация и може да натисне
спирачките, ако водачът не реагира.
- Предупреждението за наличие на опасност при
заден ход засича приближаващо се препятствие
и предупреждава водача при движение назад.
В допълнение, функцията Auto-Hold на ръчната спирачка, която позволява на водача да остане неподвижен с освободена спирачка, е подобрена за по-голям комфорт в града. Новото
Renault MEGANE Sedan запазва помощните си
системи, които осигуряват по-безопасно и
по-комфортно шофиране, като система за предупреждение за напускане на лентата, предупреждение за сънливост и предупреждение за
наличие на обект в сляпата точка на автомобила.
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Първото издание на
Busworld в Северна Америка
се премества през юни 2021 година
Busworld и Американската автобусна асоциация (ABA) съобщиха, че първото изложение
Busworld North America ще се премести от 19
януари до 19-21 юни 2021 г.
Поради текущата ситуация с COVID-19 в региона Busworld и ABA съвместно решиха, че отлагането на изложението за по-късна дата е
най-логичното нещо, което трябва да се направи. Както изложителите, така и посетителите
на изложението вече са напълно фокусирани върху възстановяването на бизнеса в тези трудни

времена.
Премествайки датата през юни 2021 г., ние
силно вярваме, че нашето събитие може да изиграе важна роля за ускоряване на възстановяването на индустрията.
Busworld North America ще събере водещи производители в индустрията и доставчици от региона, за да покажат своите продукти и ще послужи като известна индустриална платформа за
повторно свързване и възстановяване.
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Втора вълна на
коронавируса
Европейската комисия предприема
допълнителни действия за засилване на
мерките за готовност и реакция в целия ЕС

Европейската комисия представя нов набор от
действия за ограничаване на разпространението на
коронавируса, спасяването на човешки живот и засилване на устойчивостта на вътрешния пазар.
По-конкретно мерките имат за цел по-добро разбиране на разпространението на вируса и ефективността на реакцията, увеличаване броя на извършваните тестове, по-активно проследяване на контактите, подобряване на подготовката за кампании за
ваксиниране и запазване на достъпа до основни консумативи, като например оборудване за ваксиниране,
като същевременно се запази свободното движение на
всички стоки на единния пазар и се улесни безопасното
пътуване.
Това предшества видео срещата на европейските
лидери на 29 октомври, на която се обсъди координирането на действията във връзка с COVID-19, за което
призова Европейският съвет на 15 октомври.
Въпреки че държавите членки са по-добре подготвени и действат по-координирано в сравнение с първи-

те месеци на пандемията, гражданите, семействата
и общностите в цяла Европа продължават да са изправени пред безпрецедентен риск за здравето и благосъстоянието си.
В съобщението на Комисията относно допълнителни мерки в отговор на COVID-19 се определят следващите стъпки в ключови области за подобряване на
реакцията на ЕС на втората вълна на COVID-19:
1. Подобряване на информационния потока, за да се
даде възможност за информирано вземане на решения
2. Въвеждане на по-ефективни и бързи тестове
3. Пълноценно използване на трансгранични приложения за проследяване на контактите и за предупреждение
4. Ефективно ваксиниране
5. Ефективна комуникация с гражданите
6. Осигуряване на основни доставки
7. Улесняване на безопасното пътуване
8. Разширяване на прилагането на зелените ленти
за преминаване
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Moving in Europe
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Настоящото Ръководство представлява една от дейностите,
подкрепени от Европейския проект "Мобилност – парадигма
на европейското гражданство " с участието на граждани от
8 държави (България, Италия, Литва, Португалия, Румъния,
Сърбия, Словакия и Испания), касаещ предизвикателствата,
които мобилността на хората отправя към бъдещето на Европа:
достъпност на транспорта, устойчивост на опазването на
околната среда и права на гражданите/пътниците.
Проблемът на мобилността е от ежедневен интерес за
много европейски граждани и парадигма на европейското
гражданство, тъй като се отнася до много негови аспекти (обща
идентичност благодарение на транснационалната мобилност,
права на европейските граждани/пътници и др.).
За повече информация:
http://www.activecitizenship.net/consumers-rights/projects/85mobility-a-paradigm-of-european-citizenship.html
ɉɪɨɟɤɬɴɬɟɫɴɮɢɧɚɧɫɢɪɚɧɨɬ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚɤɨɦɢɫɢɹɜɪɚɦɤɢɬɟɧɚ
ɩɪɨɝɪɚɦɚȿɜɪɨɩɚɧɚɝɪɚɠɞɚɧɢɬɟ

This project has been funded with support from the
(XURSHDQ &RPPLVVLRQ 7KLV SXEOLFDWLRQ UHÀHFWV WKH
views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the
information contained therein.
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ПРЕДГОВОР

Мобилността в Европа е от ключово значение за вътрешния
пазар и качеството на живот на гражданите. Транспортната
система е от жизнено значение за икономиката и
обществото, за икономическия растеж и заетостта.
Същевременно, както се посочва от Европейската комисия,
тази система вече не е устойчива. Тя изразходва около
една трета от енергията в страните членки на Европейската
агенция за околната среда (EEA)1, произвежда над 20% от
вредните емисии, които се освобождават в атмосферата,
замърсява значително въздуха и генерира високо
количество шум. Транспортната инфраструктура също
така нанася значителни вреди на земната повърхност като
разделя големите естествени масиви на малки парцели
и нанася поражения върху флората и фауната. Очевидно
намаляването на мобилността не е вариант, но системата
трябва да се рационализира и даже да се изгради една
нова и по-устойчива система.

КАКВО ЗНАЧИ УСТОЙЧИВА
МОБИЛНОСТ?

Става дума за това как транспортът, навиците свързани
с пътуването и нашето поведение като цяло могат да
окажат влияние върху такива важни екологични,
социални и икономически параметри като:
t замърсяването на въздуха и промените на климата;
t шума;
t трафика;
t пътните инциденти;
t деградацията на градските зони (поради многото
площ заемана от коли, за сметка на пешеходците);
t експлоатацията на земята (поради строителството на
пътища и инфраструктура).
1

Транспортът е устойчив от социална гледна точка,
когато е уреден и достъпен за хора с увреждания и
намалена мобилност, когато включва алтернативен
избор, дава лесен и незабавен достъп по телефона
или по интернет до информация за предоставяните
публични или частни услуги, когато улеснява ходенето
пеш или с велосипед, когато способства за намаляване
на задръстванията и повишава сигурността
на пътниците. От екологична гледна точка
устойчивият транспорт не увеличава, а намалява
замърсяването и шума, а от икономическа гледна
точка устойчивостта касае разходите за използване
на обществен транспорт - както в индивидуален, така
и в колективен план.
Предвид многото глобални измерения на
транспортната система, за да се постигне устойчива
мобилност са нужни целенасочени интервенции,
включително на ниво международно сътрудничество,
както и включване на гражданите и отразяване на
общественото мнение.

Какво всъщност знаем по тази тема? Нека да
отговорим на теста и да видим дали сме в състояние
да защитаваме правата си като пътници, дали
изборът, който правим създава устойчива мобилност,
колко е важен транспортът в Европа и какви стъпки
предприема ЕС в тази посока.

EEA има 32 страни членки: 27те страни членки на ЕС, плюс
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

1
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ПРИДВИЖВАНЕТО В ЕВРОПА
КАКЪВ ТИП ПЪТНИК СИ ?
ТРАНСПОРТ И ИКОНОМИКА
1. Транспортът е от фундаментално значение, както за обществото, така и за икономиката, тъй като способства за
постигането на растеж и заетост. Колко са пряко заетите в този сектор в Европа ?
a) 10 млн.
б) 5 млн.
в) 3 млн.
2. Този отрасъл дава около 5% от съвкупния вътрешен продукт.
a) да
б) не
3. Според вас колко от бюджета си харчи едно семейство в Европа за транспортни продукти и услуги?
a) около 7%
б) около 13%
в) около 18%
УСТОЙЧИВА МОБИЛНОСТ
4. 30% от стоките, които в момента се превозват с пътен транспорт (на разстояния по-големи от 300 км) ще бъдат
превозвани по море или с ж.п. транспорт до:
a) 2020 г.
б) 2030 г.
в) 2050 г.
5. Използването на МПС с традиционно гориво ще бъде постепенно намалено и напълно елиминирано до:
a) 2020 г.
б) 2030 г.
в) 2050 г.
6. ЕС предвижда значително намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор до 2050 г. В
сравнение с нивата от 1990 г. намалението ще бъде:
a) 30%
б) 60%
в) 90%
7. От 2013 г. новите свидетелства за правоуправление, издавани в ЕС ще приличат на пластмасови кредитни
карти и ще бъдат в унифициран европейски формат. Те ще заменят съществуващите в момента повече от 100
модела. Това ще стане:
a) при подмяната им или до 2020 г.
б) при подмяната им или до 2033 г.
в) при подмяната им или до 2040 г.
8. ’Мулти-модален транспорт’ означава:
a) използването на едно и също транспортно средство за разни цели (битови, работа, почивка и т.н.)
б) използване на обществен транспорт
в) интергиране на различни транспортни средства, частни и публични, колективни и индивидуални, за
ежедневни пътувания
9. ‘Споделяне’ означава:
a) съвместно ползване на МПС с други хора, които пътуват по същия маршрут
б) ползване на МПС под наем – вземане на колата от паркинг и връщането и там срещу заплащане за ползването
в) отстъпване под наем на собствения автомобил

2
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ПРАВА НА ПЪТНИЦИТЕ
10. Когато пътувате със самолет, при отказ за качване на борда, авиолинията:
а) може да реши по свое усмотрение кой да остане на земята;
б) е длъжна първо да призове хората да се откажат доброволно от направените от тях резервации;
в) определя кой да остане на земята на базата на реда на резервациите.
11. Когато пътувате с влак можете да поискате пълно възстановяване на стойността на билета, ако влакът ви
закъснее повече от:
a) 60 мин.
б) 90 мин.
в) 120 мин.
12. Когато пътувате с автобус на дълги разстояния (над 250 км), можете да поискате стойността на билета ви да
бъде възстановена при закъснение спрямо разписанието с повече от:
a) 60 мин.
б) 90 мин.
в) 120 мин.
13. Когато пътувате с кораб можете да поискате стойността на билета ви да бъде възстановена при закъснение на
качването на борда спрямо разписанието с повече от:
a) 60 мин
б) 90 мин.
в) 120 мин.
14. Когато пътувате със самолет можете да поискате стойността на билета ви да бъде възстановена при закъснение
на полета с повече от:
a) 120 мин.
б) 300 мин.
в) 420 мин.
15. Правото на възстановяване на стойността на билета означава връщане на цялата сума ако билетът за воден
транспорт не е използван в рамките на 7 дни:
a) да
б) не
16. Правото на възстановяване на стойността на билета означава връщане на цялата сума, ако билетът за автобус
или влак не е използван в рамките на един месец:
a) да
б) не
17. Европейската комисия е разработила приложение за мобилни телефони, така че пътниците да могат бързо да
се консултират какви са техните права където и в Европа да се намират:
a) да, това е безплатна услуга
б) да, срещу заплащане
в) не
18. Транспортното законодателство определя минимално ниво на помощ на място при закъснения на отпътуването
над определено време.
a) да
b) не
19. При няколко закъснения на пътуване по вода в страната пътниците имат право на безплатна нощувка в рамките
на
a) 80 евро на вечер за 3 нощувки
b) 120 евро на вечер за 3 нощувкиc) 150 евро на вечер за 3 нощувки
20. При значително закъснение на пътуването с автобус на дълго разстояние ( т.е. над 250 км), пътниците имат
право на безплатна нощувка в рамките на:
a) 80 евро на вечер за 2 нощувки
b) 120 евро на вечер за 2 нощувки c) 150 евро на вечер за 2 нощувки

Продължава в следващия брой
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Европейските потребителски центрове
защитават правата ни като пътници
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 , 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 транс-

портът 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.
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Как да продавате
автобусни билети онлайн:
3 съвета за
автобусните
превозвачи
Докато работихме върху Octobus, нашата
дигитална платформа за междуградски автобусен транспорт, ние комуникираме с много превозвачи.
Често се случва, че дори и относително големите превозвачи не разбират много добре значението на директните продажби на билети
онлайн.
Решихме да се спрем на няколко точки, на
които трябва да се обърне внимание на всеки,
който извършва междуградски транспорт.

#1.Трябва да продадеш
някои от билетите сам
Много превозвачи смятат, че сътрудничеството със съществуващите онлайн агенции за продажба на билети (ние ще ги наречем дистрибутори) ще бъде достатъчно за безоблачното им
съществуване.
Това не е вярно.
Разбира се, трябва да използвате всички налични канали за продажби. Но трябва да разберете,
че това не дава никаква гаранция за устойчиви
продажби.
Освен това, ако голяма част от продажбите
ви идват от дистрибутори на трети страни,
вие зависите от тях. Утре дистрибуторът ще
повиши комисионната до 35-40%, ще даде първите
места в резултатите от търсенето на вашия
конкурент или дори ще стане превозвач и ще
отвори дестинация в горната част на вашия.
В авиацията 98% от всички билети се продават онлайн и дистрибуторите са управлявали
продажбите доскоро. Но в продължение на няколко
години авиокомпаниите са дали приоритет на

собствените си онлайн продажби. Никой не иска
прекалено много зависимост.
Според опита на авиационния пазар, за независимост и устойчивост, превозвачът трябва да
продава поне 30% от своите билети.

#2. Вашият сайт ТРЯБВА
да продава
В днешно време много оператори имат уеб
сайтове. Малцина от тях разчитат на продажбите, и това е основният проблем.
Пътникът – вашият клиент – не се интересува от историята на вашата компания, а дори
снимки на вашите автобуси няма да помогнат.
Ако човек идва на сайта Ви, трябва да продадете
основната си услуга – транспорт.
И това е мястото, където по-голямата част
от превозвачите започват да изпитват затруднения.
Има сайтове, където не можете да си купите
билет изобщо.
Има страници, където можете да резервирате билети само като едва виждате малкия бутон
за резервация между снимката на автобусите и
снимката на собственика.
Не трябва да го правите! Ако ще харчите пари
за уебсайт, той трябва да направи едно нещо,
колкото е възможно по-ефективно – да продава
билети.
Има няколко малки трика тук. Нека да разгле-
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даме основните точки:
• Сайтът трябва да бъде възможно най-прост
и без ненужна информация;
• Дизайнът трябва да е минималистичен и да
има големи, удобни елементи за търсене и закупуване на билети;
• Наложително е да имате мобилна версия,
която ще бъде максимално адаптирана за закупуване на билети от смартфони (почти 70% от
хората ще посетят сайта ви от телефон /
таблет);
• Трябва да се свържете и правилно да конфигурирате начина за плащане и да се уверите, че

плащанията от банкови карти преминават без
проблеми;
• Вашият сайт трябва да бъде бърз, като търсенето и продажба на билети трябва също да
работи без спирачки и грешки.
Ключовият елемент на такъв уебсайт е интеграцията с бекенд системата за разпространение
за продажба, резервиране и управление на инвентара (инвентара е графикът, тарифите и информацията за свободните места).
Ако нямате такъв софтуер, лоши новини,
имате нужда от него.
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#3. М за маркетинг. Трябва да
знаете как да продавате
Така че, имате добър сайт, който може да продава билети. Можете ли да се отпуснете и да
преброите печалбата си?
Не бързай толкова.
По-голямата част от превозвачите смятат,
че наличието на уебсайт автоматично е равно на
добри продажби. И те са много искрено изненадани, когато никой не купува.
Трябва да се научите как да популяризирате
сайта си в интернет и извън него.
Освен това, вие ще трябва да го направите
сами. Наемането на изпълнител (рекламна агенция или консултант) най-вероятно ще бъде скъпо
за повечето МСП.
Не е толкова сложно, колкото изглежда.
Трябва да започнеш с дефинирането на стратегията си. Ако сте малък превозвач и обслужвате една или две дестинации, то те са вашия
основен фокус.
Научете се как да създавате и персонализирате PPC рекламиране в Google.
Ако конкуренцията в дестинацията Ви е ниска
(или конкурентите ви не рекламират онлайн),
контекстуалната реклама може да привлече
много клиенти към сайта Ви.
За една или две дестинации е сравнително
лесно да настроите и да провеждате сами рекламна кампания, има много материали в мрежата за
това.
Ето някои съвети за маркетинг и популяризиране на сайта Ви:
• Предлагайте на клиентите си основното

предимство на покупка от вашия сайт - ниска
цена. Не забравяйте, че директните продажби ще
спестят до 10-30% от продажбите чрез дистрибутори. Това е вашият марж да се популяризират
собствените си канали за продажби!
• Да изградите стратегията и бюджета си за
реклама: трябва да изберете основните дестинации/сегменти за рекламиране, да разберете дали
ще популяризирате марката си (ако има такава)
или конкретна дестинация и да разпределите
месечен бюджет за реклама;
• Съгласуваността е ключът към успеха. Намаляване на бюджета, но не спирайте да рекламирате;
• Популяризирайте сайта си по всички възможни начини – стикери на автобуси, стикери на
седалките на всеки ред, реклами върху облегалките и др.;
• Традиционните рекламни канали могат да
бъдат много ефективни: рекламирате сайта си в
местните вестници и по радиото, потърсете
евтини открити рекламни спотове в общности,
които ви предоставят трафик.
Тези съвети не са нищо необичайно, но в нашия
опит те са доста ефективни.
Ще получите 30% от собствените си продажби в рамките на шест месеца.
Основното нещо тук е да промените мисленето си - да разберете, че трябва да се продадете и
трябва да го направите в интернет.
В същото време не трябва да забравяме и други
канали за продажби, например за продажбите по
телефона.
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Стартира акция „ЗИМА”

От 01 ноември 2020 г. до 30 ноември 2020 г.
на територията на страната се провежда традиционната Акция „Зима“. Акцията е инициирана от Съюза на българските автомобилисти и се
осъществява в партньорство с Министерството на вътрешните работи, както и с подкрепата
на Българския Червен кръст, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Агенция
„Пътна инфраструктура“, Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ и други.
От 2014 г. от органите на пътна полиция акцията се провежда в три кампании, които и тази
година са със следните акценти:
I. От 01 до 10 ноември – кампания „С безопасно пътно превозно средство през зимата“.
Кампанията е насочена към водачите на ППС –
велосипеди, превозни средства с животинска
тяга и др. Акцентът е извършване проверка на
светлините за тяхната изправност в съответствие с нормативните изисквания при регистра-

ция и пререгистрация на ПС.
Съвместно с органите на местната
власт се планира извършването на проверки за
наличието на регистрация, както и за изправността на светлоотразителната сигнализация
на ППС с животинска тяга и на малогабаритната
селскостопанска техника. Проверките в това направление ще продължат и след приключване на
акцията.
Контролът в тази десетдневка ще бъде насочен към:
- спазването на въведените ограничения за
движение на велосипеди, индивидуални електрически превозни средства, ППС с животинска тяга
и селскостопанска техника по определени пътища или участъци от републиканската пътна мрежа;
- недопускане движение по пътищата и улиците на технически неизправни и ППС без необходимото оборудване;
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- недопускане движението извън населените
места, през тъмната част на денонощието и при
намалена видимост на велосипедисти без светлоотразителна жилетка;
- недопускане движението на водачи на индивидуални електрически превозни средства в тъмните часове на денонощието и/или при намалена
видимост без светлоотразителни елементи върху видимата част на облеклото, позволяващи да
бъдат лесно забелязани, или без каска, ако водачите са на възраст до 18 години;
- недопускане движението през тъмната част
на денонощието на водачи на ППС с животинска

тяга без светлоотразителни жилетки;
- недопускане управлението на велосипеди по
магистралните пътища.
II. 1. Втората кампания стартира от 11 и
продължава до 20 ноември 2020 г. и е с наименование „Пешеходци, пътници и водачи за толерантност на пътя“. Кампанията е насочена към
пешеходците, пътниците и поведението на водачите спрямо пешеходците.
Контролната дейност на пътна полиция в
тази десетдневка ще бъде насочена към превенция над поведението на пешеходците и пътни-
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ците, както и над водачите, неосигуряващи
предимство на пешеходците.
Ще се извършва активен контрол за спазване
от пешеходците на правилата за безопасно пресичане на платното за движение.
Акцент ще е поставен и върху движението на пешеходците, които най-често и в населени, и в извъннаселени места се движат неправилно по посока, а не в противоположната посока на
движението на превозните средства (особено
опасно е това тяхно поведение при сумрак или на
неосветени или слабо осветени участъци).
Ще се акцентира на недопускане движението на пешеходци по магистралните пътища.
Ще се взима отношение спрямо пътници,
пътуващи в нарушение на ЗДвП, и които с поведе-

нието си създават предпоставки за пътнотранспортни произшествия,
Ще се осъществява контрол и за даване
от водачите на ППС предимство на пешеходците на пешеходните пътеки.
II. 2. Ще бъде отбелязан и Световният ден за
възпоминание на жертвите от ПТП, който с
резолюция на Асамблеята на ООН от 2005 г. е в
третата неделя на месец ноември. През 2020 г.
Световният ден е на 15 ноември 2020 г.
III. В третата десетдневка на месец ноември
(21 – 30 ноември 2020 г.) се провежда кампанията
„Безопасно шофиране през зимата“. Тя е насочена към водачите на моторни превозни средства,
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техническата изправност на ППС и поведението
на водачите спрямо пешеходците. Пътните полицаи ще насочат дейността към контрол над техническата изправност на автомобилите и над
поведението на водачите.
Водачите на моторни превозни средства
трябва:
- да сменят гумите с подходящи за зимни условия или с дълбочина на протектора не по-малка
или равна на 4 мм;
- да проверят изправността на всички светлинни източници на превозното средство;
- да се движат с изправна стъклопочистваща
система.
По време на акцията ще се провеждат специа-

лизирани полицейски операции по трите направления, като независимо от обявените теми на
кампаниите при установяване по време на акцията на нарушения на ЗДвП и на други нормативни актове спрямо нарушителите ще се
взима отношение.
На интернет страницата на пътна полиция са
публикувани практически препоръки за водачите.
През трите кампании ще се публикуват допълнителни препоръки за пешеходците, пътниците,
водачите и работниците на пътя.
На участниците в движението по пътищата
при проверки ще се раздават превантивни брошури, изготвени от СБА, ГДНП и други партньори.
Отдел „Пътна полиция“
Главна дирекция „Национална полиция“
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Безплатни зимни
съвети на Румен Дунев
10 Съвета от
Румен Дунев
за Зимното
Шофиране“
1.
Не отваряйте стъклата докато са замръзнали. Това
може да доведе до счупване на
пластмасовите елементи на
стъклоповдигача.
При потегляне по заснежен
или заледен път работете
плавно с педала на газта.
Когато спирате е желателно да започнете да спирате
по от рано , за да имате необходимата дистанция и сигурност.
При невъзможност да спрете, отпуснете педала на
спирачката и опитайте с волана да заобиколите препятствието.
Избягвайте да спирате на
наклон, защото след това
трудно ще потеглите.
Когато паркирате , не оставяйте автомобила с опъната ръчна спирачка.
В зимните студени дни задължително сипете добавка
против замръзване на дизеловото гориво.
Ако ви се наложи да монтирате вериги за сняг , загасете автомобила и го заключете.
Така докато сте се ангажирани
с монтажа им ,ще се предпазите да не станете жертва на
Крадците.
При предприемане на извън
градско пътуване следете

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

резервоара на автомобила винаги да е над половината. Така, ако
закъсате, ще може да седите на
топло в автомобила.След като
купето се затопли изгасете двигателя за да пестите горивото.
задължително подсигурете в автомобила храна и напитки за
пътниците поне за 1 ден и осигурете „Зимен Комплект“/
Стъргалка за лед, Вериги за сняг,
Лопатка, Одеяло ,Фенер и Въже
за теглене, Триъгълник, Аптечка,Жилетка и Пожарогасител /
.Зарядно у-во за мобилният Ви
телефон също трябва да е част
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от екипировката.Зимен Комплект и Аксесоари, може да намерите в Магазина на Автосервиза.
Не забравяйте поне 2
пъти през зимния сезон, да
измиете автомобила си от лугата ОТДОЛУ.Така ще защитите
купето от корозия и ще удължите живота на всички гумени и
метални елементи от окачването, а и ще спестите разходи от
последващи ремонти. Ние от
Дунев Мотор Спорт Р21 вече
предлагаме и тази услуга само
срещу 20 лв.

10.

Лекотоварни
автомобили

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

vw-lekotovarni.bg
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