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2. Въведение 
Предоставените материали са насочени към целевите групи сред демонстраторите от обществения 
транспорт в градски условия, както следва: 

- Висшето ръководство има интерес от повишаване стойността на акциите или 
собствеността 

o Мотивацията е главно от гледна точка на парите 

- Средното ръководство се стреми към безпроблемна и ефикасна експлоатация 

o Мотивация: гладкото протичане им дава повече време за стратегическо развитие 

- Водачите са заинтересовани от намаляването на стреса и ПТП 

o По-малкият риск за здравето води до по-големи ползи 

o Удобната шофьорска кабина помага за еко-шофирането 

- Работниците са заинтересовани да има по-малко стрес и да бъдат признати 

o Изготвянето на списъци и създаване на подходяща работна среда повишава 
качеството на работата 

RECODRIVE предоставя тази информация, за да подобри познанията за намаляване разхода на 
гориво в транспортния сектор. Нашата крайна цел е да поддържаме тази информация актуална и 
точна. Въпреки това не поемаме никаква отговорност за предоставената тук информация. 

Тази информация: 

• е от общ характер и не е свързана с конкретни обстоятелства, нито с дадено физическо и 
юридическо лице; 

• може да не е задължително изчерпателна, пълна, точна и актуална. 

Моля, имайте предвид датата на публикуване на материала и следвайте насоките, за да добиете по-
ясна представа. 
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3. Елементи на устойчивото управление на автопарка 
Този материал обобщава най-важната информация за устойчивото управление на 
автопарка. Така подходът има прозрачност и се открояват ползите. Целевата група на този 
материал е управленският персонал. 
 

3.1. Мотивация – собственик или акционер 
Според вида на организацията има различни приоритети. 

За превозвачите на дълги разстояния горивната ефективност на превоза е най-важна За градския 
обществен транспорт, най-важно е избягването на повреди или загуба на автобуси. 

 
Таблица 1. Еко-шофирането при отделните видове бизнес и услуги 

Вид бизнес Вид услуга Акцентиране 
Самостоятелно 
заети лица Превоз на дълги разстояния Основно върху икономията на гориво и 

гъвкавост при натоварване 
Самостоятелно 
заети лица Куриерски услуги Основно върху икономията на гориво; 

разходите за гориво са на второ място 
Частна фирма Превоз на дълги разстояния Основно върху икономията на гориво 
Държавна 
компания Обслужване и дистрибуция Основно върху икономията на гориво; 

разходите за гориво са на второ място 

Частна фирма Куриерски и комунални 
услуги 

Основно върху непреките разходи; разходите 
за гориво са на второ място 

Държавна 
компания 

Регионален обществен 
транспорт 

Основно върху непреките разходи; разходите 
за гориво са на второ място 

Частна фирма Регионален обществен 
транспорт 

Основно върху непреките разходи; разходите 
за гориво са на второ място 

Частна фирма Пътнически превози на 
дълги разстояния Основно върху икономията на гориво 

Самостоятелно 
заети лица Таксиметрови услуги Основно върху непреките разходи; разходите 

за гориво са на второ място 
Държавна 
компания Служебни автомобили Основно върху непреките разходи; разходите 

за гориво са на второ място 

Частна фирма Служебни автомобили Основно върху непреките разходи; разходите 
за гориво са на второ място 

 

Анализът показва, че и при трите вида бизнес горивната ефективност трябва да е на първо място. 
При останалите акцентирането върху горивната ефективност зависи от заплатата на водачите. Тя 
може да бъде на първо място в страните с ниски заплати. Тъй като еко-шофирането влияе върху 
поведение на водача и безопасността, намаляването на непреките разходи се възприема почти по 
същия начин – намаляване на ПТП и грешните маневри. 

Подходът на RECODRIVE обаче е насочен основно към подобряване на управлението и 
качеството: 
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Подходът на RECODRIVE помага на вашата фирма по следния начин: 

• Имате готов подход за подобряване на организацията, основан на действителни факти. 

• Има очевиден напредък и резултати при нисък риск, организацията е по-ефективна и 
прозрачна за собствениците, като по този начин се печели лоялност и доверие. 

• Удовлетвореността изгражда признателност и лоялност сред служителите и намаляване на 
нестабилността. 

• Запазва се доверието на клиента, тъй като то е част от оценката 

• Общата стойност на подхода към собствеността позволява съсредоточаване на ресурсите 
върху съществени проблеми. 

• Формализирането на подобрението благоприятства ефективността на работата и 
прилагането на други мерки, съкращава и стабилизира веригата от процеси 

• Етикет на RECODRIVE работи в полза за вашия фирмен имидж 

• Външното измерване на енергийната ефективност укрепва доверието 

• Подпомагане на задължителното обучение за шофьори (Директива 2003/59/ЕС http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0059:EN:HTML) 

 

Изпълнението на мерките по RECODRIVE влияе пряко, като подобрява фирмената дейност 
чрез намаляване разходи на собствениците и косвено, като подобрява фирмения екологичен 
имидж. 

Това може да се отрази в екологичен и социален доклад, който обобщава дейностите. 

 

 
Фиг. 1. Подходът на RECODRIVE 
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3.2. Цялостният подход на RECODRIVE 
Въпреки че параметрите са различни при отделните видове автопаркове, RECODRIVE включва 
следните дейности: 

 

Фиг. 2. Елементи на устойчивото управление на автопарка 
 

Интегрираното планиране на автопарка има за цел да подобри както статуквото, така и да се 
постегне най-ефективно изпълняване на услугите, в т.ч. експлоатацията автомобилите и 
логистиката. Естеството на експлоатацията води до различни мерки. 
Таблица 2. Основни моменти преди шофиране в градски условия, на къси или на дълги разстояния 

Експлоатация: 
Акцентиране 

В градски условия На къси разстояния На дълги разстояния 

Върху 
маршрута 

Подобряване на 
логистиката 

Пробег по предварително 
определен маршрут 

Товарообмен при 
поискване 

Върху вида на 
автомобила Използване на хибриди Средно 

Висока ефективност там, 
където експлоатацията е 
най-честа 

Върху избора на 
автомобил 

Товарообмен или 
използване на ремарке По възможност (няма) 

 

Ако разграничим пътническия и товарния транспорт, при отделните видове експлоатация се 
открояват следните мерки: 
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Експлоатация: 
Акцентиране 

В градски условия На къси разстояния На дълги разстояния 

Върху товара 

Гъвкавост на 
подвижния материал, 
регенериране на 
спирачната енергия, 
избягване на празен 
ход 

Определяне на 
маршрута, 
мултифункционални 
автомобили, адаптиране 
на задвижващите 
предавки според терена 

Подобряване на цялата 
система (OSPE), 
Комуникация при 
товарителните дейности 

Върху 
пътниците (също) 

Адаптиране на 
задвижващите предавки 
според терена 

OSPE + Икономични и 
удобни автомобили 

 

Ако се вземат предвид на всички тези въпроси, акредитирането по ISO14001 и ЕМАР може да е 
по-лесно. Стъпките в това отношение са както следва: 

• Поемане на задължения на ниво Дирекция 

• Запознаване на целия персонал със задълженията, в т.ч.: 

o Обекта на одит и неговите граници 

o Цел(и) на одита 

o Области на одита 

o Проверка за спазване на законодателните и регулаторни норми 

o Оценка на вътрешната политика и процедури 

o Определяне на текущото състояние 

o Определяне на възможностите за подобрение 

Одитите обикновено включват следните области. В таблицата е даден и приносът на RECODRIVE. 
Таблица 3. Принос на RECODRIVE към управлението на околната среда 

Екологични проблеми Принос на RECODRIVE 

Управление и намаляване разходите за 
материал, алтернативни материали 

RECODRIVE насърчава използването на 
части, намаляващи разхода на гориво, може 
да удължи използването им 

Управление и намаляване разхода на енергия Основна цел на RECODRIVE, намаляване 
разхода на гориво 

Управление и намаляване разхода на вода (няма) 

Генериране, управление и депониране на 
отпадъците 

RECODRIVE подкрепя рециклирането (по 
възможност) на използвани части. Проверката 
на маслото е напр. начин за избягване на 
замърсяване 

Намаляване, оценка и контрол на шума 
(вътрешен и външен) 

Еко-шофирането е свързано с по-малко шум и 
по-ниски обороти 

Емисии и качество на въздуха в затворените 
помещения 

Еко-шофирането намалява най-вредните 
емисии 

Предотвратяване и готовност при екологични 
катастрофи (няма) 

Транспортни и пътнически практики Основен фокус при интегрирания подход на 
RECODRIVE 

Информираност, участие и обучение на 
персонала за готовност при екологични 
проблеми 

Основен фокус при интегрирания подход на 
RECODRIVE 
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Разпространяване на екологична информация Основен фокус при интегрирания подход на 
RECODRIVE 

Отговор на запитвания и приемане на 
оплаквания от широката общественост 

Това е част от интегрирания подход на RE-
CODRIVE (обратната връзка). Напр. при 
обществения транспорт избягването на 
резките спирания намалява оплакванията 

Създаване, целесъобразност и 
ефективност на системите за управление 
на околната среда 

Подпомага се от дейностите по RECODRIVE 

 

Дейностите по RECODRIVE могат да бъдат планирани с оглед на предстоящата акредитация по 
ISO14001 ЕМАР. 

 

3.3. Снабдяване 
Обща информация 
Снабдяването зависи от вътрешни и външни фактори. Те могат да окажат влияние върху общите 
разходи по собствеността. Вътрешните фактори са спецификации, които на пръв поглед изглеждат 
строго определени, но всъщност не са. За служебните автомобили марката или броят на 
цилиндрите не са водещи, ако търсите най-икономичното превозно средство. Избирането на 
икономични автомобили с ниски емисии не трябва да е за сметка на "целевите" изисквания за 
вашия автопарк. Ако подборът ви е правилен, можете да намалите до 40% разходите и емисии на 
СО2. 

При доставката на МПС (автомобил, автобус и т.н.) значително влияние оказват цените на 
превозните средства, резервните части, емисиите, видът, разходът и цената на горивото и др. 
Постигането на оптимален баланс между тези показатели води до оптимална горивна ефективност 
и ниски емисии. 

Външни фактори са динамиката на търсенето, както и развитието на технологиите. 

Новото поколение горива и двигатели създава нови възможности за намаляване на разходите за 
гориво. 

Екологичната култура и добре ръководеният бизнес се отразяват върху подредбата на вашия 
автопарк. Държавните или регионалните власти подкрепят намаляването на емисиите на СО2 чрез 
субсидиране на доставките на автомобили. Правилният избор на автомобил всъщност вземане на 
правилно решение – за да се провери кой автомобил е най-икономичен са необходими 
практически тестове. Съвкупните разходите за един автомобил се получават, като се съберат 
цената при закупуване, оперативните разходи (резервни части и поддръжка) и разходите за гориво 
с остатъчната стойност на автомобила. Такава информация можете да получите от самия 
доставчик или чрез собствено проучване да определите приблизително общите разходи. В 
спецификациите следва да се включат също управлението на автомобилите и възможностите за 
мониторинг. 

Много е важно персоналът по снабдяването да познава двигателя и технологията или поне да 
може да съпоставя спецификациите за използваемост с тези за обществения транспорт и за 
икономична експлоатация. 

Един от определящите фактори е размерът на автомобила. Той трябва да е съобразен с нуждите на 
експлоатацията, а тя често има различни спецификации. При много дълъг изминат километраж 
автомобилите с неподходящи размери генерират повече разходи от алтернативните модели, които 
всъщност е трябвало да изберете. На Фиг. 2 е показано съотношението на изминатия път спрямо 
времето, прекарано в автомобила при различни видове експлоатация. Става ясно, че през по-
голямата част от времето най-голям комфорт има при скорост 50 km/h и до 100 km изминат път. 
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Фиг. 3. Съотношение на изминатия път спрямо времето, прекарано в автомобила 
 

Комфортът зависи до голяма степен от теглото на автомобила. Ето защо комфортът също влияе 
върху разхода на гориво. 

С вземането на решения се изгражда умение за интегриране на изискванията от страна на 
потребителите. Правилното планиране и изчисляване на общите разходи улесняват вземането на 
правилно решение. 

Фиг. 4. Процес на квалифицирано снабдяване 
 

QA означава оценка на качеството. QA не трябва да натоварва с излишни проверки и 
процедури, а да включва само тези, които имат значително влияние върху общите разходи 
и/или разхода на гориво. За тази задача трябва човек, който добре познава управлението 
на автопарковете, вида и експлоатацията на автомобилите. Не е задължително той да е 
част от управленския колектив. Оценката на качеството може да се извършва и от външни 
консултанти или поне чрез контролни списъци. 
 

По-долу са дадени някои от често задаваните въпроси: 



 

11.02.2010 11/66 G. Cebrat, FGM 

- Съобразено ли е решението за закупуване с реалния разход на гориво, отразен в 
спецификацията, който може да се провери на практика при самата експлоатация? 

- Съобразено ли е решението за закупуване с общите разходи, в т.ч. времето за зареждане с 
гориво, поддръжка и препродажба? 

- Какъв основният разходен модел за определяне цените на горивата и заплатите в бъдеще? 

- Взети ли са предвид в алтернативната спецификация изискванията или възможностите на 
инфраструктурата (размери, зареждане, таксуване, херметизация, вентилация и 
безопасност и др.)? 

- Спецификацията включва ли MTTF при зареждане и поддръжка и определя ли прагове за 
MTBF? 

- Има ли възможност за модификации след закупуването с цел допълнително намаляване 
разхода на гориво? 

- Направена ли е оценка по отношение на целия автопарк (напр. разширяване обхвата на 
решението)? 

По принцип правото на купувача е ограничено, що се отнася до масовото производство, макар че 
ако то не се постави на дневен ред, необходимостта от намаляване разхода на гориво не се взема 
предвид дистрибутора – той отчита само печалбата. При поръчка на автомобил проверявайте дали 
двигателят и задвижващите предавки  отговарят на вашите нужди. При шофиране в градски 
условия или в рамките на даден район например скорост над 110 km/h не е необходима. По-
малките двигатели, гуми за ниски скорости и др. също помагат за намаляване на разходите. По-
голямата инвестиция при снабдяването (най-вече повече отделено време), често помага за 
намаляване на оперативните разходи. За леки автомобили за изборът зависи от стикера, поставен 
от производителя. 

 

Как да проверим разхода на гориво при даден модел/марка 
Първи начин – проверете цвета на стикера 

Цветът дава горе-долу представа дали автомобилът е 
икономичен. Ако търговците изчисляват разхода на гориво 
спрямо броя на местата, кажете им с колко места искате да бъде 
автомобила. 

По-малките двигатели могат да изразходват до 10-30% повече 
гориво, отколкото пише на стикера, тъй като следват цикъла за 
измерване NEDC за скорости до 130 km/h и бързо ускорение.  

Тестът в австрийското списание „Konsument“ (бр.7/2008) има 
29% по-голям разход при двуместния смарт модел 1.0 mhd. 
Предимството при еко-шофирането е, че с по-малки двигатели 
и максимална скорост 110 km/h по магистрала разходът на 
гориво е по-малък от този, който е даден на стикера. 

Измерените модели с най-ниски CO2 емисии, отговарящи на 
NEDC, са Toyota Aygo 1.0, двуместният смарт модел 1.0 mhd и 
Opel Corsa 1.0 Twinport, като и трите са с емисии под 140 g/km. 
От тях най-икономични се оказват двата 4-местни модела!
 
Втори опит – измерете отделно в % разхода в градски и извънградски условия 

Ако километражът е голям и търсите по-голяма точност, по-добре направете сами изчисленията за 
всеки вид шофиране – в градски условия, на къси или дълги разстояния: 

∑ ⋅=
esallfor

km
kg

ethatitfuelModefuel mkmM
mod__

mod___ )(  
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Сравняването на отделните горива дава представа за разхода на енергия. Той може да се изчислява 
в kg гориво, но ако сравняваме сходни видове горива при различни температури, за същия гориво 
можем да изчисляваме обема (в литри). 

 

Алтернативни горива 
Използването на алтернативни горива е възможност за намаляване на емисиите и разходите. Все 
пак това не е достатъчно, за да ма безпроблемна и ефективна експлоатация. Разходите за 
застраховане, складиране на гориво, изискванията за безопасност, данъците и таксите, свързани с 
емисиите и др., както и оперативните въпроси, трябва да се взета предвид. Данъците и цените на 
горивата могат да помогнат за намаляване на разходите. Но преди смяна на горивото е 
препоръчително да се провери капацитета на допълнително натоварване при използване 
алтернативно гориво. На фигурата по-долу е показан теоретично допълнителният обем, който 
може да намали обема на полезния товар, когато резервоарите не са монтирани на шасито. 

Фиг. 5. Товар и обем при резервоарите с алтернативно гориво 
 

Резултатите показват, че втечненият природен газ (LNG) и био-маслата/биодизелът са най-добрата 
алтернатива по отношение на обема. Що се отнася до ел. енергия, размерът на акумулатора трябва 
да се оптимизира според логистичните изисквания и така да се определи кой вид е най-ефикасен. 
Допълнителни натоварване може да се очаква при ел. автомобили, хибридите и работещите със 
силно компресирани горива, където разходът е по-голям. 

Алтернативните задвижващи предавки са електрически и хибридни. 

Електрически изискват по-малко крайна енергия и са подходящи за градски условия, ако 
възможно управление на логистиката на зареждането. Хибридните предавки спестяват известно 
количество крайна енергия и са най-подходящи при често спиране и потегляне и при висок дял на 
разходите за гориво и TOC – напр. при повишаване цените на таксиметровите услуги, автобусите 
са другата алтернатива. Plug-in хибридите и dual-mode автомобилите могат да са с нулеви емисии 
при превключването на ел. енергия. 

Алтернативни горива са биодизелът (FAME), етанолът и чистото растително масло. CNG намалява 
емисиите на CO2, като намалява въглерода, на разходът на енергия може да е висок, ако се 
двигателят е с искрово запалване. Въпреки това емисиите на CO2 намаляват, ако двигателят е от 
второ поколение и е оптимизирана за работа с високо-октанов метан. Освен съдържанието на 
въглерод в горивото, трябва да проверите и ефективността на двигателя – напр. хибридните 
предавки са подходящи при често спиране и потегляне. E95 намалява CO2, ако е произведен от 
биомаса. Двигателите с компресирано запалване могат да бъдат ефективни колкото дизеловите 
двигатели. Тъй като доставките на етанол в Европа са ограничени (с изключение на Швеция), той 
е подходящо гориво за автобусите. B30-100 намалява CO2, ако е произведен от биомаса. Може да 
се използва при слабо модифицирани двигатели с компресирано запалване. Смесване с ниско 
съдържание са най-лесното решение, тъй като за смеси с по-голям процент биогориво трябва 
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гаранция от вносителя. PPO/SVO намалява CO2, ако е произведено от биомаса.При него 
нагревателят трябва да се модернизира, а запалването да става само с обикновен дизел. При 
постоянно (повишено) натоварване няма нужда от чести проверки на моторното масло, а рискът от 
повреди на двигателя е по-малък. 

 

Видове скоростни кутии 
Изборът на скоростната кутия е с огромно влияние върху консумацията на гориво. При 
автоматичните е важно да се прави разлика между постоянно променлива трансмисия (CVT), 
планетни предавки и с две зъбни колела и автоматично сменящи се последователно предавки с 
много зъбни колела. При първите разходът е по-голям, а при последните е както при ръчните 
скоростни кутии. Всъщност единствената разлика е, че съединителят и превключването на 
предавките се задействат автоматично. 

 
Фиг. 6. Изобразяване точката на пътуване на диаграмата на двигателя 

 

Промяната на последното преместване влияе върху разхода на гориво, тъй като точката на 
пътуване може да бъде изместена. При леките автомобили и микробусите скоростта е по-
неравномерна в сравнение с камионите, пътуващи на дълги разстояния. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА НЕМСКИ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ 

Motorbetriebsbereiche im ECE-Stadt-Zyklus  
Операционен обхват на двигателя при ЕСЕ градски 
цикъл 

mit unterschiedlichen Konzepten при различни видове скоростни кутии 
Motormoment Скорост на въртящия момент 
Motordrehzahl Обороти на двигателя 
Volllastlinie Линия на пълно натоварване 
Linie optimaler Leistungsabgabe Линия на максимална загуба на мощност 

 

Фиг. 7. Обхват на въртящия момент спрямо оборотите при отделните видове скоростни кутии 
 

Колкото повече предавки има системата, толкова по-лесно тя може да достигне максимална 
ефективност. Въпреки това по-големият брой предавки увеличават теглото на автомобила, което 
пък слабо увеличава разхода на енергия. Това допълнително тегло е от полза, ако допълнителните 
предавки се използват по-дълго време, за да се намали разходът на енергия. Типичен пример за 
неправилна експлоатация е управление по магистрала на летищни автобуси, които само три 
предавки. В повечето случаи превозните средства се избират правилно, но се експлоатират 
неправилно. 

 

Теглото като фактор, увеличаващ разхода на гориво 
През последните години има постоянното нарастване на теглото на леките автомобили. На 
фигурата по-долу са дадени увеличението на теглото с течение на времето и имената на моделите 
автомобили. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА НЕМСКИ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ 

Gewichtsentwicklung in der Mittelklasse 
Увеличаване теглото на средно големите леки 
автомобили 

Gewicht Тегло 
Quelle: RWTH Aachen Източник: RWTH Aachen 

Фиг. 8. Увеличаване теглото на средно големите леки автомобили по години1 
 

При тежкотоварните камиони няма много екстри, но при автобусите увеличаващи теглото са 
климатикът и другите допълнителни устройства. 
 

Фиг. 9. Историческа промяна на теглото на автобусите на компанията Prévost Cars
 
                                                      
1 Technology Review 09/2008 
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За разлика от леките автомобили, обаче, оптимизирането на седалките (напр. при МПС с нисък 
под и др.) балансира натоварването и намалява съотношението в теглото. 

Важно е да се разбере кои са причините за отклоненията в тегло на автомобила през последните 
години. 

  
ОБОЗНАЧЕНИЯ НА НЕМСКИ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ 

Gewichtsspirale Порочният кръг при увеличаване теглото на автомобила 
Komfort, Sicherheit, Leistung, Vielseitigkeit Комфорт, сигурност, мощност, гъвкавост 
Anpassung: Stabilität Адаптиране: стабилност 
Anpassung: Motorleistung Адаптиране: мощност на двигателя 
Anpassung: Chassis Адаптиране: шаси 
Anpassung: Package und Tankvolumen Адаптиране: размер на устройствата и резервоара 

Фиг. 10. Порочният кръг при увеличаване на теглото вследствие на новото търсене 
 

Необходимостта от удобство, сигурност, мощност и гъвкавост (дадени в синьо) водят до 
увеличаване мощността на двигателя и оттам – до по-тежка структура на шасито, проблеми с 
устройствата и по-голям резервоар. Поради увеличаването на общото тегло се наложи да се 
увеличи и стабилността. Ето защо се въведоха по-добри шасита и системи в помощ на шофьора 
(DAS). Затова най-важната част за премахване на този порочен кръг е да се направи преоценка на 
спецификацията от гледна точка на максималната скорост, комфорт др. Гъвкаво решение е напр. 
използването на сменяеми части, които не увеличават теглото при стандартна експлоатация. 
Такива примери са третият ред при микробусите, който може да се маха, както и допълнителните 
багажници. 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ НА НЕМСКИ ПРЕВОД НА БЪЛГАРСКИ 
Woher die Kilos kommen Откъде идва теглото 
Gewichtsentwicklung der BMW-3er-Reihe; Увеличаване на теглото при BMW 3хх 
Oben: Maßnahmen zum Leichtbau Горе: измерва леката конструкция 
Unten: zusätzliche Serienausstattung Долу: допълнително стандартно тегло 
  
Sonstiges Други 
Antrieb Задвижваща предавка 
Fahrwerk Шаси 
Karosserieausstattung Оборудване на каросерията 
Rohkarosserie Корпус 
  
5-Gang Getriebe 5-степенна трансмисия 
Außenspiegel rechts Дясно външно огледало 
Elektr. verstellbare Außenspiegel Външно огледало с ел. регулиране 
  
4 Türen 4 врати 
Servolenkung Серво управление 
ABS Антиблокираща система 
Katalysator Катализатор 
Airbags vorne Преди въздушни възглавници 
  

Sitzbelüftung Вентилация на седалките 
Schlupfkontrolle Система за контрол на сцеплението 
Kurvenbremsassistent Система за аварийно спиране 
3. Bremsleuchte Трета стоп-светлина 
Kopf- und Seitenairbags Горни и странични въздушни възглавници 
  

6-Gang Getriebe 6-степенна трансмисия 
3. Kopfstütze hinten Трета задна облегалка за глава 
5 Sterne im Crashtest 5 звезди на краш-теста 
Elektr. Fensterheber Ел. стъкла 
  

Фиг. 11. Увеличаване на теглото при BMW 3xx и причини за увеличението и спада на теглото 
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На тази фигура са дадени няколко причини: 

- Увеличаване броя на трансмисиите 

- Спомагателни механизми (електрически или директно свързани със задвижващата 
предавка) 

- Предпазни устройства 

- Контрол на емисиите 

- Климатик 

Нашата цел, обаче, не е да премахне всички предпазни устройства, но някои от тях стават 
излишни, ако шофирате само в градски условия на по-ниски скорости. Същото е и при 
броя на предавките. На автомагистрала по-дългото преминаване от една предавка на друга 
е в полза, но в градски условия създава само неудобство. При еко-шофирането се 
препоръчва да се използват по-малко предавки, т.е. превключването е 1-3-5. По 
нанагорнище обаче по-големият брой предавки е от полза, ако скоростта трябва да се 
поддържа. 
Ел. ръчна спирачка е подходяща за автомобили за куриерски услуги, но иначе е излишен товар. 

С намаляване теглото на автомобила намалява и комфортът и възможността за стратегически 
инженеринг, включващ повече от една функция на дадена част. Това обаче е в компетентността на 
производителя. При закупуване могат да се осигурят спецификации. 

 

Ремонтопригодност на автомобилите и авточастите 
Добрата ремонтопригодност и добрите показатели допринасят за високата цялостна ефективност. 
При закупуване на автомобили основните въпроси към доставчиците са: 

- Как да се проверява моторното масло и маслото за скоростната кутия? 

- Трябва ли да се използват две различни качества масло в хода на експлоатацията? 

- Как най-лесно се проверява за загуба на налягане при въздушните филтри (без излишни 
усилия)? 

- Как най-лесно се проверяват свещите (за двигатели с искрово запалване)? 

- Има ли бордова диагностика на двигателя по отношение на горивната ефективност (вкл. 
впръскването и регулирането на горивото)? 

 

Бордови устройства и управление на горивото 
Има няколко възможности за управлението на горивото чрез ИКТ технологии: 

- Отчитане при зареждане с гориво (с tanking карти, транспондери, кодове и др.) 

- С бордови манометър (обобщаване, записване и др.) 

- Бордово отчитане стила на шофиране (CAN-шина, основана на ISO 11898) 

- Бордова обратна връзка за разхода на гориво, стила на шофиране и др. 

- При повече шофьори на една смяна е необходимо да се идентифицират на водачите се 
определя възнаграждение за целия екип 

Горивният баланс намаляват също и измамите. Бордови манометри са необходими само за по-
старите автомобили без CAN-шина и без пряко или непряко отчитане на разхода на гориво. 

Бордовото отчитане на стила на шофиране може да регистрира проблеми при работа на празен 
ход, контрол на сцеплението и ABS системата, отклонение в оборотите, средни обороти, средна 
скорост, време за ускорение и др. 
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В намирането на правилно решение следва да участват всички отдели на компанията. Заедно те 
трябва да вземат най-доброто решение за автопарковете. По отношение на индивидуалните схеми 
за възнаграждаване е добре да има повече варианти за фокусирайки с оглед подобряване на 
експлоатацията. 

 

Как да намалим до минимум разхода на гориво 
Ако закупувате голям брой стандартни автомобили, вероятността да получите това, което търсите, 
в зависимост от размера на офертата. Но дори и с по-малки оферти можете да се договорите за 
някои подобрения. Все пак това от националните изисквания зависи дали можете да: 

- добавяте тасове на колелата, въздушни прегради или спойлери за подобряване на 
аеродинамиката 

- слагате гуми с ниско съпротивление 

- използвате специални смазочни материали 

- модифицирате автоматичното превключване на предавките 

- премахване авточасти или да ги замествате с по-леки, за да намалите теглото 

 

Леки автомобили 
При леките автомобили трябва да се ориентирате по разхода в l/100km. За да намалите 
допълнително разхода на гориво, можете също да проверите дали автомобилът: 

• има индикатор за смяна на предавката или горивомер 

• позволява използването на масла с нисък вискозитет 

• позволява монтирането на гуми с ниско съпротивление 

• има регулиращ се климатик. 

Мощността на двигателя и теглото на автомобила решаващи фактори. Ако преодолеете 
неудобството, че управлявате по-малка, значи сте решили проблема. За фирмените автопаркове 
това е изключително важен момент. 

Когато сравнявате автомобили, следете за разхода при съответния цикъл на управление, който 
съответства на вашия обичаен режим. Един автомобил с по-добра горивна ефективност вдаден 
случай може да се окаже неподходящ – например в градски условия. 

При оглед изисквайте от търговците да ви бъдат показани хибридите и специалните еко-модели. 

Фиг. 12. Прототип на аеродинамична предница на еко-автомобил, одобрен за производство 
 

При движение по магистрала обаче най-важна е аеродинамичността. При често спиране и 
потегляне хибридите са най-икономични. 
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Фиг. 13. Пример за хибридна задвижваща предавка с разпределяне на мощността 
 

Разпределянето на мощността позволява да се преминава изцяло на ел. енергия и да се зареждат 
акумулаторите, когато работи само ДВГ. 

 

Камиони 
При закупуване на камиони следва да се провери: 

• дали влекачът е с приспособим дефлектор 

• дали полуремаркето има система за мониторинг на налягането в гумите 

• дали покривалата са стегнати и дали полуремаркето е издуто отпред 

• дали са покрити всички ненаправляващи колела 

• дали има директно отопление/охлаждане без нужда от работа на празен ход 

• дали могат да се използват единични гуми ново поколение 

• дали интерфейсът на влекача позволява използването на системи за управление на 
автопарка 

 
Фиг. 14. Части на камион – дефлектор и единични гуми от ново поколение 
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С единичните гуми от ново поколение могат да се преодолеят някои проблеми, увеличаващи 
разхода на енергия, като допиране на гумите, засядане на камъчета и др. Мониторингът на 
налягането е задължителен, ако редовната проверка на всички колела отнема прекалено дълго 
време или ако гумите са стари. Рискът от спадане на налягането е особено голям, ако шофирате по 
off-road маршрут или по пътя има непочистени остатъци след ПТП. 

Фиг. 15. Сензор за налягането в гумите 
 

Трябва да следите дали не се проявяват гореспоменатите проблеми и да проверявате налягането в 
гумите, особено при резки промени в околната температура. 

Ако влекачът работи  по-дълго време на определена мощност, например с еднакъв товар по един и 
същ маршрут, за максимално намаляване разхода на гориво е добре да се направи пълен анализ на 
ефективността двигателя и крайното превключване на предавките. 

Тъй като разходът на гориво също зависи от полуремаркето (покривалото, предния въздушен, 
завихрянето и т.н.), има смисъл да се прави разлика в цената, когато тегленето на полуремаркета, 
се възлага на трети страни. 

 

Автобуси 
При закупуването на автобуси възникват следните въпроси: 

• Има ли по-лек модел, при който частите по каросерията да са от висококачествена стомана 
или алуминий?2 

• Затоплянето/охлаждането може ли да става под влияние на външната температура, за да се 
съкрати работата на празен ход? 

• Ако не, колко време трябва автобусът да работи на празен ход преди да потегли? 

• Спира ли климатикът или отоплението, когато вратите и/или прозорците са отворени (по-
дълго време)? 

 

Някои от въпросите са както при останалите видове МПС: 

• Съвместим ли е интерфейсът със системите за управление на автопарка, с цел отчитане 
параметрите на еко-шофирането? 

• Може ли да се монтират единични гуми от ново поколение? 

• Може и да се използват масла с нисък вискозитет, намаляващи триенето? 

• Може ли да се провери въздушния филтър за евентуално отклонение в налягането? 

                                                      
2 При новите материал може да възникнат нови проблеми при съприкосновението и при солевата корозия, 
но те могат да се избегнат. 
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Фиг. 16. Каросерия на автобус и тас на колелото 
 

Автобусите се тестват често от потребителя, преди  да се правят големи поръчки. По този начин 
можете да видите какъв е действителният разход. Задължително трябва да ги изпробвате при 
нормални условия с реален товар пътници. 

Ако възнамерявате да използвате автобуси по друг терен или по друг маршрут (например за шатъл 
до летището вместо вътрешната градски линии), добре е да са с повече предавки или поне с по-
широк транслационен обхват. Крайното превключване на предавките трябва да позволи на 
двигателя да се работи на ниски обороти дори при по-висока скорост. При по-високи скорости 
напречното сечение и аеродинамичността са фактори, увеличаващи въздушното съпротивление. 

Що се отнася до размера на автобуса, компромисният вариант между оперативни и трудови 
разходи операция, когато се използват ремаркета, е отчасти ограничен с въвеждането на 
автоматизирано прикачване. Задължително трябва да имате място за паркиране на ремаркетата и 
редуване на товарите (например една обиколка с голям товар и други с малък товар и без 
ремарке). 

 

3.4. Шофиране 
Когато става въпрос за служителите, мениджърите трябва да използват психологически подход, 
тъй като шофьорите са изправени пред редица неудобства по време на работа: 

- Натоварен трафик 

- Спазване на някои неписани правила за движение по пътищата, нарушаването на които 
води до неприятни последствия в личен план 

- Напрежение вследствие на фиксиран график за доставяне или серия от поръчки 

Благодарение на технологиите навигацията е по-лесна, но за камионите все още няма достатъчно 
данни. 

При шофьорите на автобуси допълнителен източник на стрес са: 

- оплакванията и лошото поведение от страна на пътниците, 

- липсата на предимство при светофарите 

- продажбата на билети 

Концепцията за еко-шофирането следва да разгледа тези въпроси, за да има компромисен вариант 
за инвестиране в социални грижи, за да има след това полза от подобряване качеството на 
услугите и намаляване разхода на гориво. От друга страна операторите на автопаркове трябва да 
настояват за законовото уреждане на предимство при потегляне от автобусната спирка (добавяне 
на стикери отзад на автобуса) и на кръстовищата (следва да бъде координирано с експерти по 
транспортно планиране). 

Квалифицираните шофьори се намират трудно в днешно време, а задължителното обучение е 
дълго и скъпо. По тази причина при всички дейности трябва да се има предвид, че налагането на 



 

11.02.2010 23/66 G. Cebrat, FGM 

наказателни схеми демотивира шофьорите и създава допълнителни колебания. От друга страна, 
мониторингът на разхода на гориво може да предотврати евентуални измами и да помогне много 
повече от първоначалните очаквания. Затова потенциалните вреди и допълнителното натоварване 
трябва да бъдат балансирани. 

Директива 2003/59/EG поставя нови правила за държавите членки с цел подобряване уменията на 
водачите на тежкотоварни превозни средства (шофьорска книжка категория C, D, Т). Новото 
изискване за допълнително обучение на професионалните водачи, транспонирано в националното 
законодателство, дава голяма възможност за развиване на умения за еко-шофиране. 
Задължителното обучение може да се използва за по-обстойно прилагане екологичните принципи. 
Наредбата, която може да е различна във всяка от държавите членки, обикновено изисква 35 часа 
професионално обучение на всеки пет години, като се започне от 2008-2009 г. Обучението следва 
да се провежда от сертифицирани институции (а вероятно и като част от вътрешнофирменото 
обучение, ако операторът на автопарка е сертифициран). Първите обучения трябва да се проведат 
най-късно 5 години след като водачът е получил свидетелството си за управление на МПС. 
Професионалните автобусни шофьори имат време до септември 2013 г., а шофьорите на камиони 
– още една година (може да е различно за всяка страна членка). 

Обучението на шофьорите е най-важният елемент при еко-шофирането. То може да е под формата 
на информация по масмедиите, компютърно-базирано обучение, обучение в даден район и 
обучение при реални условия. Последното е за предпочитане и има възвращаемост на 
инвестициите на до една година. Това е така, защото че само с теоретична информация няма как 
да убедите шофьорите с дълъг стаж да променят навиците си. Само ефектът от показване и 
отчитане на подобренията може да ги накара да го направят. С теоретичната подготовка трябва да 
се премахнат погрешните вярвания и да стане ясно, че промените са полезни във всяко отношение, 
например че не съществуват компромиси по отношение на времето за пътуване или живота на 
двигателят, когато се прилагат принципите на еко-шофирането. 

Обучението включва две до три пътувания: 

• При първото референтната стойност се измерва без присъствието на инструктор в 
автомобила и без наблюдение или предварителна теоретична подготовка 
(приблизително).След пътуването водачът се запознава с теорията за еко-шофирането. 

• При второто пътуване на инструкторът дава съвети на водача (по избор). 

• При третото пътуване се отчита резултатът от обучението. 

Фиг. 17. Процес на практическо обучение за шофьори3 
 

Има фирми, които предлагат консултации по време на пътуването като допълнителна услуга. Това 
обаче обърква шофьора и намалява възможностите му да преценява ситуацията. Въпреки това се 
допуска, че за някои водачи съветите по време на шофиране са необходими, за да възприемат по-
лесно материята. 

Ако ще провеждате обучение, проверявайте какъв подход ще се използва. Един добър подход 
създава разбиране за шофирането. След това е най-добре да се дават конкретни съвети на целия 
персонал, които да се прилагат само за определени видове автомобили или технологии. Ако 
автомобилите са с дизелов двигател обучението трябва да е различно от това при автомобили с 
ДВГ. 

                                                      
3 Pam Nelson, Reengineering Fleet Management CCG Systems, Inc. 
http://onlinepubs.trb.org/Onlinepubs/circulars/ec013/4BNelson.pdf 
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Тъй като в RECODRIVE покрива не само еко-шофирането, към допълнителните експерименти по 
време на обучението може да се включат пътувания с автомобили с различен размер на двигателя, 
допълнителни товар, включен климатик и отворени прозорците и др. За намаляване на разходите 
може да се използва компютърно-базирано обучение (СВТ), но и обучението в автомобила при 
реални условия също може да е ефективно. 

Еко-шофирането и психологическият подход водят до появата на т.нар. „екологични“ шофьори, 
създават допълнителни ползи, намалявайки броя на ПТП и времето за зареждане с гориво. 

Променливи величини I категория: 
„неекологични“ шофьори 

II категория: 
„екологични“ шофьори 

Брой примери 663 531 
Часове зад волана между престоите на бензиностанциите 7.4 8.8 
Коефициент на риска 56.3 14.1 
Изминати km на литър гориво 29.1 31.3 
Дни между престоите на бензиностанциите 3.0 5.1 
   

Шофирането при висок риск се отразява негативно върху разхода на гориво 
 

Фиг. 18. Коефициент на риска според стила на шофиране4 
 

При промяна в поведението на шофьора времето за зареждане, както и рискът от смъртни случаи, 
са по-малко. 

 

3.5. Поддръжка на автомобилите 
При проверяване качеството на поддръжката трябва да внимавате за: 

- излишен товар, от който няма полза 

- дефлекторите на покрива, ако не са пригодени за контейнера или височината на товара 

- недостатъчно напомпани гуми 

- прилепване на двойните гуми 

- малък коефициент на натоварване 

- течове в пневматичните системи (лесно се забелязват по време на експлоатацията, ако 
компресорът работи често или при самото изпускане или теч се чува звук) 

При някои скрити проблеми се налага обстоен преглед: 

– Неправилно центровани валове 

– Обратна сходимост на предните колела 

– Триене при спирачките 

– Влачене при спирачките 

– Ниско ниво на маслото 

– Запушени въздушни филтри 

– 


