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Федералната агенция по безопасност на движението (FMCSA)
отмени правилата за допустимите часове на работа (Hours of
Service – HOS) за шофьорите на камиони. Решението беше
публикувано на интернет страницата на FMCSA.
Промяната ще важи само за тези, които превозват стоки от
първа необходимост за борбата с COVID-19, сред които:
лекарства и медицинска екипировка, санитарни материали,
храна и др. Мерките ще са в сила и за тези пътнически
превозвачи, които карат медицински лица.
Предложението идва като резултат от мерките на президента
Доналд Тръмп за борба с коронавируса и обявеното извънредно
положение в страната. Решението на FMCSA на практика
означава, че шофьорите ще карат необезпокоявани от
правила за стриктна почивка и максимално допустими
часове зад волана.Техен дълг ще е обаче да бъдат добре
отпочинали и отговорни зад волана. Мерките ще важат за
цялата страна.
Целта е ТИР-овете да могат да стигат по-бързо до крайната си точка. В последните дни се
наблюдава недостиг в магазините на продукти като храна, вода, тоалетна хартия и
санитарни материали, а администрацията на Тръмп и FMCSA искат да избегнат ситуации,
в които магазините остават без жизненоважни продукти. В момента има спешна нужда
от доставка на товари, а правилата са такива, че шофорите не могат да достигнат целта
си без да се съобразят с лимита на часоветe за работа. От Асоциацията на
тежкотоварните превозвачи (ATA) одобриха мерките и заявиха, че това е правилното
решение в момент на криза.
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НАЙ- ВАЖНОТО ЗА ТОЗИ БРОЙ - BREAKING NEWS!

НАЙ- ВАЖНОТО ЗА ТОЗИ БРОЙ - BREAKING NEWS!

ВРЕМЕННО ОТМЕНИХА ОГРАНИЧЕНИЕТО ЗА ДОПУСТИМИ
ЧАСОВЕ НА РАБОТА (HOS)
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От Бюрото на Редактора
Скъпи читателю,

Щом държите в ръцете си това списание, Вие
най-вероятно сте част от транспортната индустрия.
Било то собственик на компания, или пък шофьор на
камион, изкарващ голяма част от седмицата си на
пътя. А може би предприемач, който обмисля да
отвори своя собствена фирма и търси да научи
повече за този бизнес. Ако смятате, че някое от тези
определения се отнася за Вас, значи сте попаднал на
правилното място.
Списание Safety Lane ще излиза веднъж
месечно. Във всеки брой аз ще използвам тази
страница, за да подчертая най-важните новости в
индустрията. В първия брой обаче, искам да разкажа
накратко за себе си, моята компания и служители.
Аз съм специалист по транспортна безопасност и
също като Вас съм част от тази индустрия и мисля, че
списание като това ще бъде от голяма полза за
нашата общност. Тук искам да направя важното
уточнение, а именно, че аз не съм журналист
занимаващ се с политика, светски проблеми или
сензации. Като юрист и човек изкарал множество
допълнителни специализирани курсове установих,
че знанието не идва само от учене, а се придобива с
опита, както и от грешките, и тяхното преодоляване.
Първоначалната ми идея зад основаването на
Cellex Consulting Group бе да напътствам малките
компании в препятствията с които индустрията ги
сблъсква ежедневно. Постепенно обаче, телефонът
започна да звъни все по-често. Реших да сформирам
екип от експерти в бранша, за да можем заедно да
помогнем на разширяващия се списък с клиенти. В
момента Cellex наброява 12 специалисти, които са
готови да намерят най-доброто решение за нуждите
на транспортните фирми, без значение с колко
камиони разполагат те.
Законите и правилата на CVSA, FMCSA, DOT и
отделните щати могат да бъдат объркващи и
сложни. Нашата задача е не само да Ви кажем с
какви регулации трябва да се съобразявате, а и да
ви ги обясним така, че да ги разберете. За нас
работят консултанти с над 20-годишен опит, както и
бивши разследващи от федералното министерство на
транспорта. Сред услугите, които предлагаме са:
Консултации относно спазването на правилата на
DOT/FMCSA, OSHA, HazMat и разрешителни.

Проверки, преговори при наказания и глоби,
формиране на мениджърски екипи, създаване на
процедури за ефективно назначаване и обучение по
безопасност на шофьорите. Класове за персонал и
"in-house safety" за тези от вас, които препочитат да
се оставят в ръцете на професионалистите.
Експертите на Cellex са на ваша страна и при правни
въпроси, и съдебни дела. Готови сме да помогнем с
консултация по безопасност на камионите,
застраховане, финансово кредитиране и в още много
други сфери свързани с транспортната идустрия.
Целта ни е да намерим решенията на всички
проблеми, с които може да се сблъска транспортният
ви бизнес. За да ви служим по-добре, ние работим с
различни представители на браншови услуги като
застрахователни агенти, ELD компании, финансисти,
счетоводители и юристи.
От обикновена регистрация на камион до пълен
одит – Потърсете ни и заедно ще се справим с всяко
едно предизвикателство!
Списание Safety Lane ще излиза, за да бъде от
полза на професионалистите от транспортния сектор
и ще се стреми да ги държи в течение за това какво се
случва в бранша. Следващите страници ще бъдат за
всички тези шофьори, служители и собственици,
които искат да бъдат информирани и да знаят
нещата, които пряко касаят тяхната работа.

Наш дълг като
специалисти в
индустрията,
работили дълги
години и запознати
с разпоредбите на
всички транспортни
организации, е да
предаваме знанията
си на Вас.

Nataly St..,

За повече информация:

information@cellexconsultinggroup.com
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Вашият наръчник – регулации

ОТ 5 ДО 7 МАЙ ЩЕ БЪДАТ ДНИТЕ
НА МЕЖДУНАРОДНИ ПРОВЕРКИ

NOW POSTPONED
till Further Notice

Съюзът по безопасност на търговските превозни
средства (CVSA) ще проведе ежегодните си дни на
проверка в периода 5 – 7 май. През тези три дни ще
бъдат извършени прегледи на камиони и автобуси
Целта е превозните средства и водачите им да
бъдат проверени за безопасност и сигурност. По
време на дните за проверка инспектори от CVSA
ще извършват стандартните инспекции от първо
ниво (Level I), която е и най-мащабната. Това е
37-степенна процедура, която включва две
основни категории: правоспособност на шофьра
и изправността на камиона и ремаркето.
Допълнителна ревизия при наличието на опасни
товари също може да бъде част от проверката.
В зависимост от времето и наличните ресурси,
проверяващите могат да решат да извършат и
други прегледи. При контрола от второ ниво
например се извършва само външен оглед, като
инспекторът не ляга под камиона, за да провери
състоянието на частите там.
Инспекцията от трето ниво е основно
административна с проверка на документите на
шофьора и камиона, а тази от пето ниво се
извършва единствено на превозното средство.

Видове проверки

• Standard level I Inspection: Пълна инспекция
o 37-степенна процедура, която включва
проверка на:
1. Правоспособност на водача
2. Изправността на камиона и ремаркето
3. Опасни товари
• Standard level II Inspection
o Външен оглед и проверка на
документи
• Level III Driver/Credential/Administrative
o Проверка на документацията
- Данни от логбук "HOS"
- Регистрация
- IFTA и застраховка
• Level IV Radioactive Inspection:
Стандартната инспекция започват с проверка на водача.
Не се прилага

Извършва се събиране и преглед на документите на
шофьора - CDL, за коя компания работи, оставащо време
за работа, медицинско свидетелство и т.н.

• Level V Vehicle-Only Inspection:
Само на возилото

Инспекторите гледат и за използване на обезопасителните колани, видима умора или неразположеност, както и
употреба или притежание на алкохол и наркотици. После се преминава към проверка на камиона. Тя включва преглед
на спирачните системи, обезопасяването на товара, задвижващия вал, системите за прикачване, шофьорската кабина,
светлините, горивните системи, ауспуха, гумите, предавателния механизъм, окачването, както и на други компоненти,
чиято изправност е необходима за безопасното движение на ТИР-а. При автобуси и пътнически микробуси се
проверява допълнително достъпността до аварийни изходи, електрическите кабели и системи, както и седалките.

Results

2019

2019% 2018

Успешни проверки 52,269 77.93% 53,027
Нарушения
12,019 17.92% 11,910
Спрени от движение 2,784
4.15% 2,666
Общ брой проверки 67,072
67,603

2018%

78.44%
17.62%
3.94%

2017

47,377
12,031
2,605
62,013

2017%

76.40%
19.40%
4.20%

2016

47,160
13,501
2,135
62,796

2016%

75.10%
21.50%
3.40%

2015

58,117
9,732
1,623
69,472

2015%

83.66%
14.01%
2.34%

Вашият наръчник – регулации
КАКВО ДА ОЧАКВАМЕ ПО
ВРЕМЕ НА ПРОВЕРКА?

NOW POSTPONED
till Further Notice

Инспекторите започват всяка проверка като се представят,
поздравят шофьора и му зададат няколко общи въпроса. След това
бива изготвен протокол , в който са включени изискванията към
шофьорите.

• Инспекторите събират и проверяват следното:
o Документи на шофьора
o Документи на компанията-превозвач
o CDL
o Отчет на работата "HOS"
o Резултати от предишни проверки
o Медицинско свидетелство
o Проверка на уменията на шофьора
o Всекидневна проверка за изправност на
композицията (DVIR)
• Извършва се допълнителна проверка на:
o Предпазния колан
o Състоянието на водача
o Употреба или притежание на наркотици
На внимателна проверка подлежат най-важните части на
камиона и ремаркето

Допълнителни проверки минават
всички превозни средства, които
превозват пътници като автобуси
и микробуси..

При пътнически автобуси/
микробуси
•
•
•
•

SAFETY LANE 8

Аварийни изходи
Електрически кабели
Отделението на акумулатора
Местата за сядане

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Подлежат на проверка

Спирачни системи
Обезопасяване на товара
Съединителни устройства
Трансмисия
Шофьорска седалка
Задвижващ вал
Изпускателна система
Шаси
Горивни системи
Светлини
Волан
Окачване
Гуми
Изправността на Ремаркето
Джантите и Тасовете
Чистачки
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Защо е важно да изберете правилната
компания за фактуриране:
В днешната икономическа среда, много транспортни фирми
избират да партнират с фактуринг фирми, за да може да
имат постоянен и непрекъснат паричен поток. Какво е
фактуринг? С прости думи това е, когато една фирма
продаде фактурите си на трета страна (обикновено фирма, а
не физическо лице), което плаща процент от фактурата и
депозира пари в брой директно в банковата ви сметка.
Фактурингът има няколко предимства, като най-важните са –
подобрен бизнес капитал и паричен поток, които позволяват
фирмата да продължи работа без огромен начален капитал.
Условията, които фактуринг фирмите предлагат са различни
спрямо индустрията, в която дадената фирма извършва
работа. Преди да вземете решение и започнете да работите с
фактуринг фирма, има стриктни правила, които трябва да
следвате. Някои фактуринг фирми ви задължават да
подпишете дългосрочни договори, които при ранно
напускане могат да струват скъпо заради такси и неустойки,
които трябва да платите. Също така има фактуринг фирми,
които ви задължават да продавате определена минимална
сума фактури всеки месец.
Бъдете внимателни с компании, които ви задължават да
продавате всичките си фактури на тях, като вместо това
изберете фирма, която ви дава гъвкавост и не ви задължава с
определени месечни минимуми. Фактуринг рейтовете могат да
варират между 1% и 5%, възможни са и различни такси, като
например – такса за обработване на фактурата, такса за
траснфериране на парите в банковата ви сметка и т.н. Някои
фирми рекламират много ниски рейтове от 1%, но компенсират
разликата с точно такива малки скрити такси като
горепосочените. Някой фирми предлагат плаващ процент
според времето, което отнема на брокер да плати фактурата.
Например от 1 до 15 дни – 1%, от 15 до 30 дни – 3%, над 30 дни 5% и т.н. Някои фактуринг фирми предлагат също опции като
карти за гориво, които дават различни отстъпки, зависещи от
партниращите им локации, или аванси за гориво.

ВЪПРОС: Как получавате заплащането си?

SAFETY LANE 11

ТЕНДЕНЦИИ

Попитахме сто от нашите клиенти, защо
предпочитат да работят с фактуринг компания.
Ето резултатите:
ВЪПРОС: Какво ползвате: Фактуринг,
бързо плащане или нормално плащане?

ВЪПРОС: Коя е най-важната услуга
за вас при фактурирането?

ВЪПРОС: Защо използвате фактуринг?
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Задължения на превозвачите за
работа с Clearinghouse

Какво е Clearinghouse

•
•
•

•
•

•

•
Национална онлайн база данни
Съдържа информация за проверките
на шофьорите за употреба на алкохол и •
наркотици
Работодателите са длъжни да проверят
базата данни преди да наемат или
позволят на техен служител да излезе
на пътя
SAFETY LANE 12

Да се регистрират на Clearinghouse.com
Да поискат разрешение от шофьора за
проверка в системата
Да направят проверка преди да назначат
CDL шофьори
Да правят годишна проверка на CDL
шофьорите
Да съобщават за нарушения в 3 дневен срок

За повече информация

(224) 404-6114
Published By CellEx Consulting Group

Федерални и Щатски новини

LIMITED
VS FULL
QUERY
Съществуват два типа запитвания, които компаниите могат да извършат: ПЪЛНИ и
ЧАСТИЧНИ.
Пълните се правят преди шофьорът да бъде назначен на работа. Clearinghouse връща информация за

това дали проверяваният се е провалял на тест за алкохол и наркотици и в такъв случай дали е преминал
през необходимия ред, за да може да застане отново зад волана. За да се извърши тази процедура, е
необходимо шофьорът да даде съгласието си неговото досие да бъде проверено.
Частичните запитвания трябва да се правят поне веднъж в годината за всеки един водач, като взимане на
разрешение този път не е абсолютно задължително. Разликата е, че при тях системата показва единствено
дали има постъпили нови данни за проверявания. При наличието на такива е необходимо да се направи
пълно запитване след като първо отново се поиска съгласието на шофьора.

Clearinghouse е федералният начин за разрешаването на проблема с шофьорите, които
се провалят на тестовете за алкохол и наркотици, а после се опитват да намерят работа
при друг превозвач като скрият резултатите от проверката. С влязлата в сила от началото
на януари база данни обаче това вече няма да бъде възможно. Транспортните компании
са длъжни да съобщават за всички положителни проби, както и за отказите да бъде
извършен тест за употреба на забранени субстанции. Фирмите имат на разположение три
дни от получаването на тази информация, за да я качат и в Clearinghouse.
Превозвачите могат да отправят запитвания към базата данни преди да назначат
служители. Информацията за провинението на шофьора е достъпна в Clearinghouse
докато водачът не премине през нужните процедури, за да може да кара отново или не са
изминали пет години от датата на нарушението.
Регистрацията за достъп до Clearinghouse вече започна. В следващите три години
работодателите ще имат гратисен период, в който ще могат да изискват информация за
тестовете за алкохол и наркотици от бившите работни места на шофьорите си, като в
допълнение ще могат да се допитат и до Clearinghouse. След 6 януари 2023 г. единственият
начин за проверка ще остане запитване до базата данни.
SAFETY LANE 13
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Извънредни
Обсотятелства При
Шофиране

Какво означава движение на паркинга?

YARD MOVE

Движението на паркинга е създадено за
моментите, в които водачът премества
камиона, но не го „шофира”.
Пример за това е когато ви помолят да
мръднете ТИР-а няколко метра на паркинга
или когато взимате товар и е необходимо да
се приближите до мястото за товарене

По какъв начин „yard move” влияе на отчета ми?

Извънредните обстоятелства

при шофирането на камион включват
ситуации, при които например ТИР-ът
трябва да бъде преместен няколко метра
на паркинга или возилото да бъде
ползвано, за да може шофьорът да се
закара вкъщи след работа. При тези
случаи камионът е в движение, но не
искате отнетото време да се приспада от
разрешеното ви време за шофиране.

Имаме добри новини за вас!

Федералната агенция по безопасност на
движението (FMCSA) въвежда специални
категории за каране на паркинга (т.нар. „ YARD
MOVE”) и карането за лични нужди (т.нар.
"PERSONAL CONVEYANCE") . Целта е да се
подсигури, че времето прекарано в такива
ситуации няма да се приспада от наличното време
за шофиране.
За да може да се осъществи това, електронните
логбуци (ELD) трябва да включват възможността
за отбелязване на такива изключения.
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Когато използвате настройката за движение на паркинга,
логбукът ви ще показва, че сте вписани в режим на работа.
Това обаче не трябва да ви притеснява, защото прекараното по
този начин време няма да се приспада от оставащите ви часове
за шофиране, но пък се приспада към часовете ви за работа.

PERSONAL CONVEYANCE
Това означава камионът ви да служи и за личен
транспорт. Типичен пример за тези, които карат на
местно ниво, е когато приключите работа за деня и
трябва да използвате камиона, за да се приберете у дома.
Като цяло правилата на FMCSA за личните нужди са
изключително стриктни. За да може да се възползвате от
тази привилегия, вие трябва:

2

Да сте освободени от работа и
всички работни отговорности.
•
Да карате разтоварено возило.
•
Да карате на път за дома или
работното място, или да карате на късо
разстояние в района на мястото, където
се намирате по маршрута си
(като например трък стоп или мотел)
до намиращи се наоколо заведения за
хранене.
•
Да карате по молба на служител
по пътна безопасност извън часовете за
работа
•
Да превозвате лично имущество
извън часовете за работа
•
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Как мога да се възползвам от
правилото за лични нужди?
Правилата на FMCSA са изключително
строги. Вие задължително трябва да сте
освободен от работа и всички трудови
отговорности.

Какво не се счита за лични
нужди?
Ето няколко примера какво НЕ СЕ КВАЛИФИЦИРА
като употреба на камиона за лични нужди::

*

Приближаване на камиона към мястото за
товарене или разтоварване или отказ от спиране
на място за отдих, за да може да стигнете до
мястото за товарене или разтоварване

*

Доставка на товар и след това връщане, за
да вземете ремарке с друг товар

*

Времето необходимо да закарате камиона до
сервиза за ремонт

*

Да сте спрени от движение затова, че сте надвишили
максималния период от време, разрешен в член 395, и
въпреки това да карате към място, където да починете,
освен ако не се движите по молба на служител на реда

*

Времето необходимо да стигнете до терминала на
превозвача след като сте натоварил или разтоварил от
шипър или получател.

По какъв начин използването за
лични нужди влияе на отчета ми?
Използването за лични нужди се счита за
шофиране извън работа. Отнетото време не
влияе на останалите ви часове за каране.

Има ли лимит на времето, което
ползвам за лични нужди?
В САЩ такова ограничение не съществува. Въпреки
това обаче, трябва да бъдете внимателни когато се
възползвате от тази привилегия. Възможно е да се
стигне до разпит, ако по време на пътна проверка
бъде установено, че използвате камиона си за лични
нужди твърде често.
В Канада ограничението е 75 километра на ден.

Забележка:

Ако използвате ТИР-а си, за да се
приберете вкъщи и работодателят ви изпрати да
вземете товар, като тръгвате директно от дома си,
тогава се счита, че сте в режим на работа от момента,
в който напуснете дома и тръгнете към шипъра.
SAFETY LANE 15
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FMCSA's 2020 To Do List
Какво е на дневен ред?
По-долу сме ви подготили някои от най-важните промени, с които
шофьорите на камиони и транспортните компании ще трябва да се
съобразят през настоящата година.

CDL

•

Отнемане на CDL след
проверка в базата с данни
Clearinghouse при
наличието на позитивен
тест за алкохол или
наркотици

ELD's
Правила при
Медицинските
свидетелства

Ограничители
на скоростта

•

Обсъждат се
нови правила

Наказания

Възможни
• промени на
правилата за ELD

В сила влиза
• отложеното правило

• Гражданските глоби

се повишават...., отново!

Не се заблуждавайте, това е само началото на листата!
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Предложенията на FMCSA за 2020 г. – продължение
Отнемане на CDL
при употреба на наркотици
Състояние: Предложението е просрочено
Ако бъде прието, ще задължи всеки щат да премахне CLP/
CDL правомощията на шофьори, които са се провалили на
проверката за наркотици и алкохол.
Всички щати ще проверяват базата с данни Clearinghouse
преди да издадат, подновят, прехвърлят или повишат
класът на CDL лиценз. Правомощията няма да могат да
бъдат възобновени докато шофьорът не премине през
процедурите за връщане на работа.

Възможни Промени на
правилата за ELD

В сила влиза отложеното правило
за медицинските карти
Състояние: Наближава крайният срок за приемане (22

юни 2021 г.)
Правилото се отнася единствено за притежателите на
CDL. Информацията ще бъде изпращана електронно и
хартиеното копие вече няма да бъде нужно. Вече няма да
се чака 15 дни за актуализация на досието, преди да може
да се провери статутът на шофьора и няма да е
необходимо да проверявате сертификатите на лекарите в
Националния регистър (National Registry listing).
Проверяващият орган е FMCSA, а лицензиращата
агенция – MVR.
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Състояние: Предложено на 29
юни, 2018 г. Ако бъде прието, ще
измени правилата за повишаване
на CDL от клас B до клас A.
Ще засегне единствено обучението
в клас.

Покачване на
гражданските глоби
Състояние: Скоро се очаква
окончателно решение
За последно глобите бяха
коригирани спрямо инфлацията през
Ноември 2018.
Корекциите ще бъдат направени при
всички агенции, част от
Министерството на транспорта
(DOT).

Федерални и Щатски новини

Предложенията на FMCSA за 2020 г. – продължение
Реформи при
наличните работни
часове "HOS
Състояние: Внесено за гласуване

Нови правила за обучение
на начинаещи шофьори

Първоначалният срок за внасяне на промени приключи
през септември 2018 г., но след множество призиви към
Конгреса и две петиции от страна на представители на
индустрията, е възможно в крайна сметка да се стигне до
изменение. FMCSA публикува списък с обмисляните
реформи, които са насочени към промени на наличните
часове за работа с цел по-голяма безопасност и повече
гъвкавост за шофьорите. Предложението включва пет
ключови изменения на действащото в момента правило
за работните часове. Петте промени в процес на
разглежданe: Удължаване на лимита за 100-те въздушни
мили изключение от 12 на 14 часа Увеличение на
ограничението за каране в непредвидени условия от 14
на 16 часа Преразглеждане или отмяна на 30-минутната
почивка Връщане на гъвкавостта при използване на
опцията за сплит слийпър. Удължаване на 14-часовия
лимит след една тричасова почивка

Състояние: Влизането в сила е забавено до
2022 г. С решение в последния момент FMCSA
реши да отложи срока за приемане на единни
федерални правила за обучение на шофьори,
които за първи път сядат зад волана на ТИР.
Предложeнието трябваше да влезе в сила от 7
февруари т.г., но вместо това беше отложено за
след две години. Причината е, че трябва да бъде
изграден компютърен регистър на компаниите,
които ще осигуряват подготовката. Наредбата
беше приета през 2017 г. Новите собственици на
CDL ще преминават през курс за управление на
превозното средство, разсеяно шофиране,
ползване на логбук, функции на таблото, каране
назад с ремарке, товарене и т.н. Приключването на
обучението ще бъде отразено в CDL-a.
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Реформи при
наличните работни
часове "HOS"
FMCSA предлага промяна при късите товари, която
ще важи за определени шофьори, като увеличи
максималните часове за работа от 12 на 14, а заедно с
това удължи разстоянието, което водачът може да
измине с камиона от 100 на 150 въздушни мили. Сред
предложенията е и увеличение на ограничението за
каране в непредвидени условия с два часа - от 14 на
16. FMCSA възнамерява и да преразгледа правилото
за 30-минутната почивка, която се взима след осмия
час каране. Нововъведението позволява отдихът да
бъде ползван и на “on-duty time”. В момента
разпоредбите гласят, че почивката трябва да бъде
взимана само на off-duty time т.е. при почивка от
работа и каране.
Готвят се реформи и при използването на опцията за
„сплит слийпър“. За целта на шофьорите ще бъде
позволено да разделят задължителната си почивка от
10 часа на два периода – от 8 плюс 2 часа както е в
момента на 7 плюс 3 часа, независимо дали са „offduty“ или са в „слийпъра“. Нито едно от
времетраенията няма да се зачита към 14-те часа за
работа. Последното предложение ще разреши
шофьорите да взимат еднократна почивка,
която да прекъсне 14-часовия работен прозорец.
Условието е престоят за отдих да бъде между 30
минути и 3 часа, както и шофьорът да не работи „offduty“ поне 10 последователни часа след като
приключи смяната си.

Федерални и Щатски новини

Ограничителите на
скоростта са на дневен ред
Състояние: Все още няма решение
FMCSA и NHTSA обединяват законодателни
усилия, за да задължат поставянето на
устройства за ограничение на скоростта на
тежки превозни средства над 26 хил. паунда
(11,800 кг.). Предложението съществува още от
2016 г. Очаква се окончателното решение да
включва и какъв ще бъде разрешения праг на
скорост.

Затягане на
безопасността за нови
компании
Състояние: Все още няма решение

Предложението е насочено към компаниите, които
кандидатстват за лиценз за превозвачи. Преди да
получат разрешително контролните органи ще
искат да се убедят, че те са наясно с всички
правила за безопасност. Обмисля се това да става
чрез изпит. Коментарите по предложението са
събрани още през 2009 г, обсъдено е и с фирмите
по безопасност на транспорта.
Очаквайте продължение в следващия брой
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Шофьорите трябва да се регистрират в национална база данни
за да сменят работното място
Федералната агенция по безопасност на
движението (FMCSA) въвежда нови правила,
които задължават шофьорите на камиони да се
регистрират във федерална база данни преди
да им бъде разрешено да сменят работодателя
си (вж. стр. 3 Clearinghouse).
Сегашната процедура, при която компаниите
изискват справка от предишната работа на
шофьора, ще се запази до 6 януари 2023 г. В
допълнение, работодателите ще могат да се
допитат и до Clearinghouse. След 2023 г.
информацията ще бъде достъпна единствено
дигитално чрез базата данни.
FMCSA смята, че Clearinghouse е създадена, за да
бъде в полза на превозвачите, лицензиращите
агенции и органите на реда. Единната база с
данни ще идентифицира много по-бързо и
ефективно тези шофьори, на които не е
позволено да карат ТИР заради употреба на
алкохол или наркотици и те вече няма да могат
да скрият провинението от новите си
работодатели. По този начин ще се повиши
безопасността на движението по магистралите.
Всички превозвачи трябва да се съобразят с
разпоредбите на FMCSA:
Да съобщават за нарушения
Да проверяват дали техни настоящи
или бъдещи служители имат забрана да
извършват функции, свързани с безопасност
заради провинение
През следващите три години
проверките ще могат да стават както досега
със запитване, или със справка в Clearinghouse
Да извършват проверки преди
назначаване, както и да изискват годишен
доклад за всеки един настоящ служител
SAFETY LANE 20
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Шофьорите трябва да се регистрират в национална база данни
за да сменят работното място
В Clearinghouse ще бъдат съобщавани всички провинения на шофьори, които са
се провалили на теста за алкохол и наркотици, включително:
•
Явяване на работа/
извършване на функция,
свързана с безопасност с
концентрация на алкохол
по-голяма от 0,04 промила
или след употреба на
забранен наркотик
•
Употреба на алкохол по
време на или до четири часа
след извършването на
функция, свързана с
безопасност
•
Употреба на алкохол до
осем часа след даване на друг
алкохолен тест след
злополука
•
Позитивен резултат за
употреба на наркотични
вещества (включително след
катастрофа, преди
назначаване на работа или
произволна проверка)
•
Отказ водачът да се
подложи на тест за алкохол и
наркотици
•
Clearinghouse ще
съдържа информация и дали
водачът е преминал през
необходимите процедури
след провинение, за да може
да излезе отново на път"SAP програма".
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Уисконсин е поредният
щат, който ще бори
трафика на хора с помощта
на шофьорите
Вече 11 щата ще обучават шофьорите на
камиони как да противодействат на трафика
на хора. Уисконсин стана поредният щат,
който се включва в борбата срещу
принудителния труд и сексуалното робство.
Това стана със закон, подписан от
губернатора на щата Тони Ивърс. Наредбата
задължава всички места, които извършват
обучителни курсове за притежание на CDL,
да включат и подготовка за това как
водачите да разпознават и съобщават за
признаци на незаконен трафик. Според
Международната организация на труда към
ООН около 40 милиона жители по света са
жертва на нелегална търговия, а парите,
изкарвани от този тъмен отрасъл, наброяват
150 млрд. долара. „Гордея се с това
постижение�, заяви губернатор Евърс и
определи закона като „изключително
важен�. Шофьорите на камиони често се
натъкват на опити за трафик на хора, защото
е много вероятно въвлечените лица да бъдат
засечени на места за отдих като тръкстопове.
Именно през такива локации минава и пътят
на трафикантите

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

Шофьорите са тези, които с
обажданията си спасяват животи!

За миналото десетилетие шофьорите са направили повече от 2 хиляди
обаждания на горещия номер, като това е помогнало за пресичането на 600
случая и спасяването на над хиляда жертви. Не затваряйте очите си за
трафика на хора Трафикът на хора е втората най-голяма и бързо развиваща
се форма на организирана престъпност по целия свят.

Заедно ние можем да му се противопоставим�

В случай, че шофьорите
забележат нещо
подозрително, най-напред
трябва уведомят властите с:
•
•

Обаждане на телефон 911
Обаждане на горещата линия за
трафик на хора 1-888-373-7888
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Уисконсин е поредният щат, който ще бори трафика
на хора с помощта на шофьорите
Останалите щати, които обучават шофьорите на
камиони да реагират щом забележат признаци на
трафик на хора са: Илинойс, Канзас, Колорадо,
Охайо, Арканзас, Тексас, Вашингтон, Мериленд,
Оклахома, Алабама и Вирджиния. Резултатите
показват, че тези мерки носят желания ефект и
тираджиите са вече много по-наблюдателни за
признаци на трафик на хора, независимо дали са
на път или са спрели на тръкстоп. Курсовете
представят една нова, добре информирана
перспектива на водачите, които са свикнали да
кръстосват пътищата. Важно е да бъде отчитана
и разликата между проституция и трафик на
хора.

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

Обучението на шофьорите ще ги научи как да реагират ако
забележат нещо подозрително и по този начин ще
помогнат на полицията да се намеси своевременно.
„Трафикът на хора засяга всички 72 окръга в Уисконсин и
тираджиите могат да играят ключова роля в превенцията
на това ужасно престъпление. Това, което ги прави
толкова важни, е че те кръстосват навсякъде из нашия щат,
а в много случаи пресичат и границите на други щати. Ако
обучим шофьорите да разпознават признаците на
незаконен трафик , ние ще защитим една уязвима група
хора от това да бъдат експлоатирани.�, каза още Евърс.

Шофьорите са изключително важни в
борбата с трафика на хора�

Ако сте жертва на трафик на хора или познавате някой, който е потърпевш, моля пишете или
се обадете на Горещата линия за трафик на хора 1-888-373-7888. Ако подозирате някого в
трафик на хора, незабавно уведомете местното полицейско управление.
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РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

Кажете сбогом на неизгодните шипъри

Много представители на бранша предполагат, че
търговските превозвачи искат да работят с колкото
се може повече шипъри и биха направили всичко, за
да ги задържат. Статистически това твърдение
изглежда потвърдено от проучване на списанието
Commercial Carrier Journal (CCJ), което показва, че
повече от половината анкетирани компании рядко
преустановяват отношения със своите шипъри.
Останалата половина обаче твърди, че редовно
прави оценка на това колко се печели от всеки един
клиент и дали си заслужава да се продължи работата
с тях. Вицепрезидентът на транспортната компания
Quality Transport Аманда Шуйер заяви по време на
форум в Аризона следното: „В момента ние се
опитваме да осъществим един деликатен баланс и да
установим с кого можем да приключим да работим,
и с кого не.� Думите на Шуйер бяха изречени по
време на широко обсъждане на тема „Да продължим
напред�
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Как да престанем да работим с клиенти, от
които губим пари��. На пръв поглед казаното
изглежда нелогично на фона на спада на
цените и товарите през тази година в
сравнение със силните дни на 2018 г., когато
превозвачите съвсем спокойно можеха да
избират
измежду
няколко
шипъра.
Търговците често се подиграват на тези сред
тях, които продават стоките си на занижени
цени, с други думи на загуба. Те пък им
отвръщат, че успяват да излязат на печалба,
защото за сметка на това продават повече
количества. В транспортния бизнес обаче
нещата стоят по различен начин и много
компании се изправят пред опасността да
продължат да работят с неизгодни шипъри.

РАЗВИТИЕ НА ПАЗАРА

Кажете сбогом на неизгодните шипъри

продължение

Шуйер обясни, че Quality Transport има
няколко начина, по които да преустанови
отношения с шипъри, от които вече не се
печели достатъчно. Една от възможностите е
да се прекратят договорите за дълги товари,
като се задържат единствено споразуменията
за регионални курсове. „По този начин ние си
запазваме отношенията с клиента, но
постепенно започваме да им отказваме
съвместна работа.�, разясни Шуйер. Друг
работещ за нейната компания похват е да се
разбере с неизгодните клиенти техните товари
да бъдат превозвани от друга фирма чрез
споразумение с брокер. Друг представител на
бранша – Джон Милър от Plains Dedicated заяви, че шипърите никак не са доволни от
исканията на превозвачите курсовете да бъдат
по-добре заплатени, защото още мислят, че
високите цени от 2018 г. са ги ощетили
сериозно.

Върху кои разходи трябва да се
фокусирате

Fixed costs are:
*The cost per mile for the tractor payments
*The cost per mile for trailer payments
*Regualr wear and tear maintenance
*The cost per mile for the driver
*The cost per mile for insurance
*Dispatching fee
*Factoring costs
*Accounting cost
*Office overhead
Variable costs are:
*Suprise equiptment maintenance
*Time spent loading and unloading
*Other hidden fees for the carrier
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Plains Dedicated също редовно анализира и сравнява
фактори като приход/разход на миля и време за
разтоварване за всеки клиент и по този начин
установява дали си заслужава да продължат да
работят заедно. Милър съветва компаниите да бъдат
постоянно в търсене на нови клиенти, за да могат
при нужда да се откажат от старите.

Милър е на мнение, че най-неизгодни са тези шипъри,
които отказват да плащат разходи за задържане на
товар, надбавки за гориво, допълнителни пари за
промяна при доставката (т.нар. „rebooking�), както и
други изникнали разходи. Изключение са тези
клиенти, които плащат по-високи тарифи за доставка.
Милър и Шуйер бяха на едно мнение по въпроса с
покачващите се цени на застраховките. Милър обясни,
че когато Plains Dedicated е подновила полицата си,
сумата е била значително по-висока от обичайното и
отбеляза, че оцеляването на някои по-малки компании
ще зависи от това дали те ще могат да се справят с
поскъпването на застраховките, което е заложено през
следващите години. Шуйер добави, че Quality Transport
е претърпяла сериозна злополука през миналата
година и очаква вноските да скочат рязко щом дойде
време за преподписване.
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Тесла представи нов електрически
тежкотоварен камион

По всичко изглежда,че Tesla смята да промени
бъдещето на транспортната индустрия. Компанията
на Илон Мъск възнамерява трайно да навлезе в
пазара с товари. Две години след като представи своя
прототип на електрически тежкотоварен камион, сега
от Tesla се похвалиха, че работят върху нова версия
на машината. Подобреното возило ще включва серия
от функции, които ще улесняват водача.
Сред обещаните екстри са: автопилот, които ще може
да избягва катастрофи, центрирано шофьорско място
за максимална видимост и контрол, нисък център на
гравитацията, предпазващ от преобръщане. За
правилната употреба на тези нововъведения
отговорен ще бъде шофьора, от който се изисква да
бъде постоянно бдителен и в готовност да
предприеме действие по всяко време.
Държим да отбележим, че камиони на Tesla от
стария модел вече могат да бъдат забелязани по
американските пътища, но масовото им производство
все още не е започнало.
Критиците на този тип превозни средства смятат, че
електронен ТИР не е подходящ за превоз на товари на
средни и дълги дистанции, защото може да измине
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само определен брой километри с едно зареждане
докато стандартните дизелови машини могат да
пропътуват до 1600 километра с един резервоар.
Мозъкът зад Tesla Илон Мъск обаче не е съгласен с
тези
твърдения.
Предприемачът
заяви,
че
електрическият камион „ще ви остави без
дъх[...]защото параметрите му са по-добри от всичко,
което сте срещали досега”. Тежкотоварното возило е
планирано да излиза в две версии – едната ще е с
работен обсег 300 мили (480 км. ) и ще струва $150,000,
а другата ще е с обсег 500 мили (800 км.) и ще се
продава за $180,000. Миналата година Мъск стигна
дори по-далеч във визията си и каза, че очаква
неговите камиони да достигнат работен обсег от 600
мили (965 км. ) до времето на започване на тяхното
производство. Това ще ги направи по-ефективни от
конкуренти им от Daimler, които предлагат подобна
машина. Блогът Electrek съобщава, че прототип на
тежкотоварният камион на

Tesla е бил забелязан на станция за проверка в щата

Калифорния. Шофьорът е заявил, че ТИР-ът
надминава очакванията му. Тестовият товар е бил
пратка от бетонови блокове с общо тегло 75,000
паунда (34,000 кг. ).
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Тежкотоварният камион на Tesla ще може да ускорява
до 96 км/ч за 5 секунди. За сравнение нормалното време
нужно на дизелова машина да достигне такава скорост е
15 секунди. Бързината на Tesla обаче не свършва до
тук. При максимален товар от 80,000 паунда (близо 36,000
кг.) камионът ще може да достига 96 км/ч за 20 секунди.
Това е 1/3 от времето нужно на дизеловия му събрат да
ускори до същата скорост при идентичен товар.
Мощта на Tesla ТИР-а идва от четирите независими
електрически мотора. Забравете за съединителя.
Електрическият камион на Teslа е с автоматична
скоростна кутия, а натискането на спирачката генерира
енергия, която се превръща в заряд за акумулатора.
Огромният минус на този тип камиони е, че станциите за
зареждане са все още твърде малко.
Там където ги има, 30 минути зареждане означава
достатъчно запас за изминаване на нови 400 мили (643
км.). Козът на Мъск се крие в парите, които превозвачите
ще могат да спестят от гориво. Визионерът твърди, че
камионът му ще икономисва $200,000 за всеки един
милион изминати мили – пари, които иначе отиват за
пълнене на резервоара
Очакванията са разходите по поддръжката на
електрическия камион също да са значително по-ниски.
Частите са по-малко на брой и подмяната им няма да
бъде толкова трудна, колкото е при дизеловия.
Акумулаторите и електрическите мотори за Tesla се
произвеждат, за да издържат без затруднение на пробег
от един милион мили.
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PepsiCo е един от първите клиенти- г иганти,
които подписват договор за новата рожба на
тесла. Компанията сключва сделка за 100
камиона още когато първата версия на ТИР- а
е представена през 2017 г . Първите 15 бройки
вече са доставени в една от централите на
предприятието. Други отличителни клиенти на
Tesla са Walmart и JB Hunt, за които се
твърди, че също са достигнали до споразумение
за предварителна доставка от новите камиони.
Фирмата на Илон Мъск приема заявки с
предплащане от $20,000 на бройка.

Попитай
Експертите
“Knowledge increases by sharing, not saving.”

НИЕ СМЕ ТУК ЗА ДА
ДАДЕМ ОТГОВОР
НА ВАШИТЕ
ВЪПРОСИ

Потърсете ни на:
INFORMATION@CELLEXCONSULTINGGROUP.COM
Посетете нашата уеб страница & FB или се обадете на: 224 404-6114

Попитайте
Експертите

Как да започнем собствен
транспортен бизнес?

Една от целите на Safety Lane ще бъде да отговаря на вашите
въпроси. Във всеки брой нашите експерти ще ви
информират по теми, които вълнуват нашите читатели.
Мисията ни е да помагаме на настоящи и бъдещи шофьори,
които имат нужда от съвет как да постъпят в определени
ситуации. Започваме с това как можете да стартирате свой
собствен бизнес, какво сертифициране ви е необходимо и за
каквъв тип компании е подходящо да започнете да карате в
началото. Много от тези, които избират пътя на шофьора на
камион са на мнение, че за тях ще бъде по-добре, ако си
купят собствен ТИР и работят за себе си. Нашата практика
обаче е установила, че в повечето случаи това е грешното
решение. Ще цитираме статия от престижния сайт
TruckStopsDirect.com, която представя факти и статистики,
способни да обезкуражат камионджиите, които искат да
стартират собствена компания и така да навлязат в бранша.
Започваме с финалния извод: Петте най-големи
транспортни фирми в САЩ едва успяват да достигнат от
2% до 7% печалба. Пример за това е Knight-Swift.
Компанията се превръща в най-голямата транспортна такава
през 2017г. след сливането на две фирми-гиганти. За 2018г.
Knight-Swift обявява нетни приходи в размер на 419 млн.
долара при брутен приход от над 5 млрд. долара. Маржът на
печалбата обаче е 7%. Втората по големина компания – JB
Hunt, съобщава печалба от 5,6% за 2018г. XPO Logistics,
които освен транспортни услуги предлагат и брокерски
такива, имат едва 2,2% печалба за същата година. Четвърта
по големина е Schneider National, която също може да се
похвали с печалба от 5,6%. Последната фирма от топ 5 е
Werner Enterprises, която приключва 2018г. с печалба от
6,8%.
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Защо се получава така? Главният икономист на
Американската асоциация на шофьорите на камиони
(АТА) Боб Костело определи 2018 г. като невероятно
продуктивна за индустрията и със значителен ръст на
транспортираните товари. Всъщност превозите
бележат 20-годишен връх с годишно увеличение от
6,6%. Костело обаче добавя, че през 2019 г.
икономиката в бранша се е напаснала и със своя спад е
балансирала ръста от предходната година. Настоящата
2020 г. вече има труден старт заради карантината на
стоки от Китай (повече за Коронавируса – на стр. 36),
което се отразява и на броя товари. Според Костело
това означава, че най-важното в момента е всяка една
новосъздадена компания да си възложи реалистични
цели и очаквания за новото бизнес начинание
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Много са факторите, които се отразяват на това
колко печеливша ще излезе една транспортна
компания на края на годината. Собствениците
трябва да предвидят неща като:

•
•
•
•
•

Атмосферни условия
Състояние на икономиката
Цена на горивото
Възраст на камионите
Разходи за поправка

Когато вземем всички тези неща под внимание,
разбираме защо гигантите в бранша не могат да
достигнат до значително по-високи проценти при
печалбата.
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КАКВИ СА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ
РАЗХОДИ?

Да видим с какво ще се сблъска всеки един нов
шофьор, който иска да работи като независим
собственик на камион и може би дори мечтае да
стартира своя собствена малка компания.
Като за начало е необходимо да бъде закупено
основното – камион и ремарке. Да предположим,
че начинаещият предприемач ще се задоволи с
възможно най-ниския клас. Това означава поне
46 хиляди долара първоначален инвестиционен
капитал – 30 хиляди долара за използван камион
и около 15 хиляди долара за използвано ремарке
тип dry van. При превозни средства и аксесоари
втора употреба обаче е възможно да възникнат
други непредвидени разходи за ремонт. Това ще
рече, че собственикът трябва да има повече
заделени средства за поддръжка, отколкото ако
си купи нова машина. Към годишните разходи
трябва да бъдат включена и графа „пътни” или
„общи”. Тук влизат парите, които ще отидат за
разходи по паркинг, разрешителни за каране и
пр., които стартово започват от хиляда долара на
возило.
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Как да започнем собствен
транспортен бизнес? продължение

Попитайте
Експертите

С КАКВО ДА
ЗАПОЧНЕМ?
Задължителни разрешителни
Федерален номер от Министерство на
транспорта (DOT)
Номер за превозвачи ( MC)
Попълнен BOC-3 формуляр
Стандартен Алфа код за превозвачи
(SCAC)
UCR регистрация
IRP регистрация
IFTA регистрация
Формуляр 2290 (HUT)
Пермити в зависимост от типа
превозван товар
• Опасен товар (HazMat)
• Алкохол
• Извънгабаритен товар
Бъдещият собственик на транспортна компания трябва да
•
Надвишаващ
допустимите килограми
попълни много и различни документи преди да се превърне в
товар

законен превозвач. Част от документацията включва:

• Документи за създаване на
дружество (регистрация на
компания в съответния щат)
• Подаване на молба за EIN номер
• Отваряне на бизнес сметка
• Получаване на бизнес лиценз
• Получаване на всички
необходими разрешителни от
FMCSA
• Получаване на всички
необходими разрешителни от
Министерство на транспорта (DOT)
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Очаквайте продължение

TRANSPORTATION SAFETY MADE SIMPLE!
IN-HOUSE SAFETY FOR AS LOW AS $30 PER DRIVER

Former DOT Officers on Staff
Transportation Safety Programs
Business filings Public Relations
Regulatory Compliance
Insurance assistance and audits
Driver Log Auditing and ELD implementation
Rapid business transformation
FMCSA/DOT Compliance Audits and Reviews
Strategic planning and analysis
DOT fine negotiations and Ratingupgrades InEnterprise Risk managment
house managment Programs
Human resources tools Small
IRP&IFTA assistance &Permits
Business assistance MC
Driver Training
Transfers and Contracts
OSHA compliance &Audits

We can assist you in English, Bulgarian, Russian, Polish, Serbian and Moldovan
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Какво е значението на сигурната
Технологични
Новини
платформа за управление на
транспорта?
Проследяване на
Системата за управление на
товарите в реално
транспорта трябва да може да
управлява процесите, задачите и
време
събитията, характерни за работата на
транспортната компания. TMS
съдържа информация за:
• Броя и вида на
превозните средства и
ремаркета
•
Поддръжката на
камионите и планирани
ремонти
•
Управление на
разходите и анализ
•
Застраховки
•
Информация за
шофьорите
•
Система за
резервация на товари
•
Разходи по
шофьорите
•
Плащания към
шофьорите
•
•
•
•
•

Фактури към клиенти
Телематика
Проследяване на превозните средства
Логбуци и налично време за работа
Злополуки и глоби
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Системата за управление на транспорта Kamion
предлага интернет връзка, с която може да
бъде следен всеки един товар. Вашите клиенти
могат да проверяват в реално време как
тяхната пратка се движи към точката на
доставяне. Kamion осигурява актуализация на
времето за взимане и доставяне на товар и
автоматично изпраща известия в случаи на
задържане.

Какво е значението на сигурната
платформа за управление на
транспорта?
Понякога си мислим, че стартирането на
собствена транспортна компания улеснява
след като всички необходими документи
бъдат попълнени. Купувате камиони,
оборудвате ги, намирате товари и започвате
да карате. След това обаче е време за
поддръжка на ТИР-а, проверки от
министерството на транспорта и още много
други дребни специфики на транспортния
бранш. Като собственик на малък бизнес
сигурно си мислите, че помните всеки един
момент – от зареждането с гориво до
почивките от работа и дори смяната на
маслото и поправката на спукана гума.
Постепенно обаче животът ви завърта, всички
дреболии се натрупват и вече нямате
представа какво се е случило, кога и защо е
станало. Пак е ред на сезона на проверките,

Технологични
Новини

да бъдат проследявани всички процеси,
част от мениджмънта на камионите на
една компания. Основната функция на
TMS е да съхранява, събира, наблюдава и
съобщава иинформация.

Операционен
мениджмънт
Системата за управление на транспорта
позволява да бъдат проследявани и
изчислявани важни функции като
записване, отчитане и сигнализиране по
логистиката на вашите камиони. TMS се
интегрира с логбуците, картите за
гориво, Quickbooks и много други.

време е за плащане на

данъци и изведнъж може
да се окаже, че на
сметката ви има помалко средства
отколкото сте
предвидили. Започвате
да се чудите какво става
и кого да обвините.
Усещате, че изпускате
нещата извън контрол.
Системата за управление
на транспорта (TMS)
представлява софтуер,
който позволява
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The COVID-19 (CORONAVIRUS)

Заплаха за транспортната индустрия
Лошото:
Американските пристанищни власти
(AAPA) заявиха, че пратките могат да
отбележат спад с близо 20% в сравнение с
2019г.
поради
негативното
влияние
на
коронавируса върху веригата за доставки.
Случаите на заразени извън Китай се
удвояват на всеки три дни. В САЩ също бяха
оповестени мерки за борба с коронавируса.
За сега случаите на заразени и починали са
предимно в западните щати.
По всичко личи, че безопасността този
път
ще
надделее
над
бизнес
и
потребителските интереси, което ще доведе
до по-малко товари. Анализаторите не се
наемат с точни цифри и размер на цените,
защото никой не може да каже със сигурност
докъде ще стигне кризата с COVID-19. Засега
обаче хаосът само се засилва, което кара
всички да взимат превантивни мерки.

Доброто:
Президентът на AAPA добави, че нещата
неизбежно
ще
се
нормализират
и
пристанищата в Китай работят усилено, за да
улеснят процедурите по превоз на пратките
до САЩ. Мениджърите на веригите за
доставки по цял свят се трудят безспирно, за
да направят така, че товарите да не спират и
стоките да бъдат налични, без да се достига
до недостиг. Доставките от Китай и броят на
товарните кораби постепенно се увеличава,
което означава, че световната търговия
продължава да върви. Засега шипърите все
още имат достатъчно стоки на склад, за да
се говори за истинска криза. Очакванията
са, че в един момент всичката забавена
стока ще дойде накуп и запасите отново ще
бъдат запълнени. Дотогава обаче съветите
към всички са да се действа със съответните
превантивни мерки.

Как да се опазим от
COVID-19 CORONAVIRUS

Силно препоръчваме на нашите
читатели да предприемат серията от
мерки, които ще прочетат в тази
статия, за да предотвратят
разпространението на коронавируса.
Съветваме собствениците на
компании да запознаят шофьорите си
със следните препоръки:
•
Ако се чувствате неразположени или
имате температура, по-добре си останете
вкъщи докато стабилизирате състоянието си
поне за 24 часа без това да се дължи на
употреба на лекарства
•
Мийте си редовно ръцете със сапун поне
за 20 секунди или използвайте дезинфектант с
алкохолна основа
•
Използвайте маска или кърпичка, за да
покривате устата си когато кихате или
кашляте. Изхвърляйте кърпичката на
боклука, след което изплаквайте ръцете си.
Ако нямате нищо под ръка, кихайте като
покриете устата си с лакът
•
Въздържайте се да поздравявате чрез
допир – това включва ръкостискания и
прегръдки
•
Почистете и дезинфекцирайте всички
повърхности във вашето возило преди и след
приключване на смяната – волана, таблото,
дръжките на вратите и т.н.

Ако научите, че вие или някой от вашите колеги е имал близък контакт със заразен с
коронавирус човек, незабавно уведомете мениджъра на компанията.
Световната здравна организация и Центърът за контрол на болести препоръчват следните
мерки за превенция, за да се намали шансът от зараза:
•
Постоянно почиствайте и дезинфектирайте повърхности и обекти, които се
докосват често
•
Мийте си ръцете редовно поне за 20 секунди
•
Избягвайте да докосвате очите, носа и устата си. Въздържайте се от ръкостискания и
прегръдки
•
Избягвайте контакт с болни хора
•
Използвайте ръкавици когато чистите или държите храна
•
Осигурете дезинфектант за всички служители, с които работите
Ако някой от служителите е болен, накарайте го да си остане вкъщи
•
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Какво вълнува
индустрията

Разследват зачестили случаи на
застрахователни измами с умишлени
катастрофи

Щатската прокуратура обяви, че разследва федерални
застрахователни измами, в които потърпевши са
транспортни компании. Схемите включват умишлени
катастрофи с участието на камиони. Trucking Truth News
съобщава за няколко присъдени крупни обезщетения в
Ню Орлиънс. Подозренията са, че става дума за съдебни
дела, базирани на нарочно предизвикани катастрофи,
което налага намеса от страна на прокуратурата.
Разследващите органи са се самосезирали след като са
забелязали, че става дума за схеми, следващи един и същ
образец. Адвокатите на застрахователните агенции
заявяват, че ищците масово твърдят, че са били ударени
от камион, който е навлязъл внезапно в тяхното платно и
е блъснал превозното им средство. Подозренията, са че
тези „инциденти” всъщност са умишлено предизвикани
от потърпевшите. В момента следователи преглеждат
документите по тези дела и ще установяват дали става
дума за опит за измама от страна на „жертвите”.
Федералните съдии в Луизиана временно са стопирали
хода на процесите докато разследването не приключи.
Адвокатът на дружеството CVC Хари Розенберг заяви
пред местната телевизия WDSU следното: „По всичко
личи, че повечето случаи от този тип се случват
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при нас...но всъщност това е национален проблем.
Тези инциденти са се случили на едни и същи
места, а на всичкото отгоре исковете са по един и
същи образец. Този модел засяга милиарди
долари .” Опасенията на транспортните компании
са, че тези опити за измама изкуствено надуват
цените на застраховките на камионите. Фирмите в
щата Луизиана изведнъж се оказва, че трябва да
плащат по 20-30 хиляди долара на камион докато в
останалата част от страната полиците вървят по 4-5
хиляди долара. Този скок на вноските може бързо
да превърне компанията в нерентабилно
предприятие. Миналият месец федералните съдии
временно прекратиха хода на три граждански иска,
за да изчакат разследването по тях да приключи.
Общото в съдебните претенции – коли, ударени от
ТИР на магистралата. „Изключително неморално е
да правиш постановки или да предизвикаш нарочно
катастрофа. По този начин се застрашават човешки
животи, използват се като средство за печелене на
пари по нечестен начин. Това е просто грешно.”,
добави Розенберг. Подобни предизвикани
произшествия наистина се отразяват на живота на
Published By CellEx Consulting Group
цели семейства.

Разследват зачестили случаи на
застрахователни измами с умишлени
катастрофи продължение

В момента следователите проверяват около дузина случаи.
Адвокатите и транспортните компании са окуражени от
действията на прокурорите и настояват властите да се
задълбочат и в още над 100 подозрително сходни съдебни иска,
които изглеждат измамни.
Собственикът на
транспортна фирма в
Луизиана Ченс
Макнийли каза пред
WDSU следното: „Ние
пресметнахме, че в
нашия щат цените на
застраховките са от три
до пет пъти по-високи в
сравнение със средното
за страната. При нас
има може би най-много
три компании, които са
готови да застраховат
камион, регистриран в
Луизиана. В останалата
част на страната тези
компании са може би 10
или 15, което ни
поставя в
неравностойно
положение.”
Проблемът с измамните
съдебни искове е
толкова сериозен, че
може да доведе до
фалит някои от
компаниите в Луизиана.
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Как изглежда измамната схема
През октомври федерални прокурори обвиниха петима
души, получили обезщетение след като инсценирали
катастрофа с камион през 2017 г. на магистрала Chef в
района на Ню Орлиънс. „Жертвите” на злополуката са
били основно жители на град Хума, щата Луизиана, с
изключение на 47-годишният Деймиън Лебо, който
пребивава в Ню Орлиънс. Останалите обвиняеми са
Лусинда Томас на 63 години, 55-годишната Мери Уейд,
59-годишната Джуди Уилямс и Дешонте Янг на 25
години.
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Разследват зачестили случаи на застрахователни
измами с умишлени катастрофи

Какво вълнува
индустрията

продължение

Обвиненията срещу
петимата включват
заговор за извършване
на измама. Ако бъдат
признати за виновни,
максималното
наказание, което
могат да получат е 20
години лишаване от
свобода. След
излизането си от
затвора всеки един
подсъдим може да бъде
поставен под
наблюдение за срок от
пет години и да бъде
глобен до $250,000 за
всяко едно обвинение,
по което е осъден.
Според обвинителния акт, Томас, Уейд, Уилямс и Янг се срещнали с Лебо на 6 юни 2017
г. с цел да скалъпят катастрофа с камион. Те се качили в лека кола и започнали да карат в
района на Chef Menteur Highway и Downman Road в Ню Орлиънс в търсене на
подходящо превозно средство за техния план. Около 12:30 на обяд те умишлено се
врязали във влекач, след което се обадили на местната полиция и съобщили, че камионът
е блъснал тяхната кола. Лебо се представил като очевидец и предложил да свидетелства
за това, че всъщност шофьора на влекача е виновен за злополуката. Мозъкът на
операцията бил адвокат, който се срещнал с четирима от конспираторите и им
подхвърлил зловещата идея. Юристът дори платил на Лебо 7 хиляди и 500 долара
предварително, за да може той да изиграе ролята си в пъкления план. Адвокатът
помогнал на Томас, Уейд и Уилямс да заведат делото срещу компанията-собственик на
камиона и поискал обезщетение от по един милион долара за всеки един от тях. След
съдебен спор продължил повече от година тримата конспиратори получили обезщетения
в размер на 7 хиляди и 500 долара на човек. Веднага след това срещу тях са повдигнати
обвинения за извършване на измама. Освен това, те ще трябва да отговарят пред съда и
за лъжесвидетелстване
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Правни бележки
Cellex Consulting Group предприе всички нужни мерки, за да предостави точност и
достоверност на публикуваната в списанието информация. Всички публикации в това
списание се поместват с авторските права на списание Safety Lane, или други, в случай,
че те са изрично упоменати. Въпреки това е възможно в списанието да бъде отразена
и неточна информация, за което екипът на Safety Lane не носи никаква отговорност,
нито поема отговорност за последствията от използването на тази информация.
Нашият екип не носи отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер
(преки, косвени, последващи, или други), които могат да възникнат в резултат на
вашата употреба (или невъзможност да използвате) информацията, предоставена в
това списание.
Ние нямаме статут на ваш личен адвокат и четенето на публикациите в Safety
Lane не предполага, че може да се позовете на информацията по правни причини.
Съдържанието на това списание не може да бъде използвано с тежестта на
консултация с юридическо лице, притежаващо лиценз за правна дейност.
Cellex Consulting Group не носи отговорност за мненията, изразени в това
списание. Нашият екип вярва, че ползва достоверни източници, но нито Cellex
Consulting Group, нито авторите гарантират достоверността и пълнотата на
публикуваната информация. Cellex Consulting Group и авторите не могат да носят
отговорност за грешки, пропуски или искове за нанесени вреди, предизвикани от
използването, невъзможността за ползване или неточността на информацията,
съдържаща се в публикациите на Safety Lane.
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Любимци на път

Запознайте
се с Тоби

Любимци
на път
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АКО ВЗИМАТЕ
ДОМАШНИТЕ СИ
ЛЮБИМЦИ С ВАС
В КАМИОНА,
КАЖЕТЕ НИ, ЗА
ДА РАЗКАЖЕМ
ВАШАТА
ИСТОРИЯ.

Изпратете ни снимка и споделете
спомените си с вашите четириноги
приятели
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С Любимците ни
на път

Продължава в
следващия брой
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С Домашни любимци
на път

Пътуването с домашен
любимец в камиона набира
скорост навсякъде по света.
Нашите четириноги
приятели носят
допълнителна емоционална
подкрепа и топлина по време
на дългите дни на пътя.
Приятелството им ни дава
мотивация да продължим,
когато сме далеч от дома.
Много хотели и места за
отдих са подходящи за
домашни любимци, а някои
дори предлагат екстри като
гледане на кучета или
специална кухня за животни.

Много транспортни компании разрешават на
техните шофьори да вземат любимците си с
тях по време на път. Ако и вие сте един от тях,
ние ще се радваме да публикуваме вашата
съвместна история.
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ДА СПРЕМ ЧАСОВНИКА! ПОДОБРЕНИЕ В
ЧАСОВЕТЕ ЗА РАБОТА
Федералната агенция по
безопасност на движението
(FMCSA) предлага реформа на
часовете за работа на шофьорите
на камиони.
Молбата за прераглеждане вече е
изпратена за одобрение до
Комисията за управление и бюджeт
(OMB) към Белия дом. Ако
администрацията се съгласи с
предложението, то ще бъде
публикувано във Федералния
регистър и така ще влезе в сила.
FMCSA внесе изменението на 2
март. От федералната агенция
заявиха, че се надяват да срещнат
разбиране и подкрепа на
законодателната им инициатива.
Текстът на реформата все още не е
публично достояние, затова на този
етап единствено се спекулира какво
пише в него. На базата на
предложените през август
подобрения на часовете за работа,
предположенията са,
че FMCSA иска следното:

SAFETY LANE 44

• Промяна при късите товари, която
ще важи за определени шофьори,
като се увеличат максималните
часове за работа от 12 на 14, а заедно
с това се удължи разстоянието, на
което водачът може да управлява
камиона от 100 на 150 въздушни
мили.

•
Шофьорите вече да могат
да взимат еднократна почивка,
която да прекъсне 14-часовия
работен прозорец. Условието е
престоят за отдих да бъде
между 30 минути и 3 часа,
както и шофьорът да не
работи поне 10
последователни часа след като
приключи смяната си.
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ДА СПРЕМ ЧАСОВНИКА! ПОДОБРЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ
ЗА РАБОТА

•
Сред предложенията е и
увеличение на ограничението за
каране в неблагоприятни условия
с два часа - от 14 на 16
•
Преразглеждане на
правилото за 30-минутната
почивка, която се взима след
осмия час каране.
Нововъведението позволява
отдихът да бъде ползван и на
“on-duty time”. В момента
разпоредбите гласят, че
почивката трябва да бъде
взимана само на off-duty time т.е.
при почивка от работа и каране.
•
Подобрение и при
използването на опцията за сплит
слийпър. За целта на шофьорите
ще бъде позволено да разделят
задължителната си почивка от 10
часа на два периода – от 8 плюс 2
часа както досега на 7 плюс 3 часа,
независимо дали не са на работа
„off-duty“ или са в „слийпъра“.

Какво вълнува
индустрията

Федералните разпоредби гласят, че OMB трябва да
одобри или отхвърли реформата в 90-дневен срок.
В случай на колебание обаче този срок може да се
удължи и да стане 120 дни. Ако на предложенията
бъде дадена зелена светлина, FMCSA ще може да
ги публикува във Федералния регистър, което
означава, че в идните месеци те трябва да влязат в
сила. При такъв развой на нещата на индустрията
ще бъде даден гратисен период, в който
компаниите да се подготвят за промените. Този
период може да бъде от няколко месеца до
няколко години. Реформата ще позволи на
шофьорите:

•
Да почиват повече когато са
уморени
•
Да не шофират при
непредвидени и неблагоприятни
условия
•
Да имат повече контрол
върху собствения си график

Асоциацията на независимите
собственици на камиони (OOIDA) заяви
следното: „Забелязваме, че броят на
катастрофите се е увеличил откакто
настоящите регулации за работните
часове са в сила. Смятаме, че шофьорите
трябва да бъдат гъвкави и с повече
свобода да изготвят своя график.”
SAFETY LANE 45
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ДА СПРЕМ ЧАСОВНИКА! ПОДОБРЕНИЕ В
продължение
ЧАСОВЕТЕ ЗА РАБОТА

КАРАНЕ В НЕБЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ
Превозвачи на стоки: Реформата ще
даде на шофьорите работен прозорец до
16 часа, от които те трябва да карат до
13 часа.
Асоциацията на независимите
собственици на камиони коментира, че
шофьорите рядко се възползват от
възможността да карат в
неблагоприятни условия, защото ако
бъдат спрени за проверка, органите на
реда може да са на друго мнение.
Полицаите често тълкуват разбирането
за неблагоприятни условия по различен
начин от шофьорите и затова OOIDA
настоява FMCSA да въведе в списъка на
непредвидените ситуации явления като
задръстване, катастрофа, ремонт,
отбивка, затворен участък и др.
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Пътнически превозвачи:

Предложението ще позволи на шофьорите
работен прозорец до 17 часа, от които те
трябва да карат до 12 часа в случай, че
попаднат на неблагоприятни условия.
OOIDA е на мнение, че водачите ще карат
по-безопасно ако могат да отбият и да
изчакат неблагоприятните условия да
преминат, вместо да бързат, за да се
съобразят със строгите часове за работа.
„Удължаването на 14-часовият период за
каране с още два часа ще подобри
безопасността, защото ще позволи на
шофьорите да паркират на сигурно място, а
не просто да спрат в аварийната лента.
Шофьорите, които могат да изчакат
неблагоприятните условия да преминат са
много по-отпочинали и следователно са побезопасни на пътя.”, твърдят още от
асоциацията.
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Какво вълнува
индустрията

ДА СПРЕМ ЧАСОВНИКА! ПОДОБРЕНИЕ В ЧАСОВЕТЕ ЗА РАБОТА
продължение

Правилото за 30-минутната почивка
OOIDA предлага правилото за 30минутната почивка да бъде
прилагано само в ситуации, при
които шофьорът е карал в
продължение на осем часа, без да
спре поне за половин час почивка.
Отдихът може да бъде взет off-duty,
on-duty в покой или с време,
прекарано в слийпъра.
Забележка: Трийсетте минути са
задължителни и трябва да бъдат
отчетени в ELD логбука. Възможно
е да бъдете глобени, ако
регистрирате 29 минути и 58 сек.

Правилото за 30минутната почивка е
задължително, освен ако
не се класирате за
изключение. Такива са
например шофьорите на
къси разстояния, които
карат в радиус на 100
въздушни мили от мястото
им на тръгване.
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Задължени сте да почивате последоватeлен
половин час. Това означава, че не може да
накъсате отдиха си на три паузи от по 10
минути всяка. Трийсетте минути не удължават
работния прозорец от 14 часа, а се изваждат от
него. Ако избързате да вземете прекъсване,
това означава, че може да ви се наложи да
почивате отново в рамките на един работен
ден. Правилото е измислено от FMCSA, за да
подсигури достатъчно отдих за шофьорите, за
да може те да са свежи докато са на пътя.
Важно е да отбележим, че водачите могат да
работят и повече от осем часа без почивка при
условие обаче, че не шофират.
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Н А Д Н И К ?
Д Н Е В Е Н
П Л А Щ А
К А Т О

И Н Д У С Т Р И Я Т А
A M A Z O N
Л И
П Р О М Е Н Я
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През последните години Amazon
стабилно навлезе в бизнеса с
транспорт на товари. Мулти
милиардната компания масово
купуваше камиони и ремаркета, и
иуспя да се превърне в голям играч в
бранша, а сега дори възнамерява да
промени начина на плащане на
своите шофьори.
Водачите и компаниите, които
започнаха работа за Amazon с
уговорката за плащане на миля,
твърдят, че получават около 18% помалко от нормалното за индустрията и
освен това карат много „мъртви� мили.
Причината за дългите навъртяни
празни разстояния е моделът на
работа. Шофьорите много често
превозват товари от един склад до
друг, без да имат пратка на връщане.

Решението на Amazon е промяна в
начина на плащане – вместо на
миля или процент от товара, какъвто
е стандартът в бранша, компанията
предлага възнаграждения на ден. По
този начин се елиминират празните
мили и играта се променя по начин,
който може да изглежда примамлив
за нови шофьори.
Business Insider съобщава, че
офертата на компанията на Джеф
Безос изглежда привлекателна,
защото водачите знаят
предварително колко голяма
надница ще получават и смятат, че
този модел на плащане компенсира
достатъчно труда им.

В момента структурата за
плащания на Amazon е
тристепенна както следва:

•

Solo 1 плаща дневен надник

•

Solo 2 шофьорите ще карат

•

на шофьорите между 600 и
800 долара.

пратки с време на доставка
повече от един ден от мястото
на тръгване. Двудневен курс с
10-часова почивка ще носи
между 1360 и 1750 долара.

Team Шофьори, изискващи
няколко дни каране, ще правят
от 7545 до 10000 долара.

• Покачване с от три до пет на сто на
дизела заради разпоредбите на
Международната морска организация за
по-чисто гориво, влезли в сила на 1
януари 2020 г.
• Законът, приет в щата Калифорния на 1
януари 2020 г., който задължава
работещите контрактори за една
компания да бъдат считани като нейни
служители.

П Р О М Е Н Я
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Н А Д Н И К ?
Д Н Е В Е Н

•
Покачването на застраховките,
което може да намали капацитета с
между три и пет на сто.
• Въвеждането на базата данни
Clearinghouse, което може да остави
между един и три процента от
шофьорите без работа през първата
година, като процента може да нарасне
след време до десет.

П Л А Щ А

за

К А Т О

• Окончателната разпоредба
въвеждане на ELD логбуците.

Л И

Според него компанията на Безос до
края на настоящата година ще станe поголям доставчик от FedEx, а до 2022 г.
ще задмине и UPS. Шанкер обясни, че
още от 2015 г. Amazon е изградила своя
собствена международна логистична
мрежа и разполага със свои собствени
камиони, ремаркета и дори самолети.
Това спестява изключително много
ресурси на компанията и само времето
ще покаже докъде може да се
разпростре влиянието на Amazon върху
транспортната индустрия и в частност
върху начина на плащане на шофьорите.

Шанкер коментира и какво според него
ще повлияе на цените на товарите през
настоящата година.
Той отличи следните пет показателя:

И Н Д У С Т Р И Я Т А

Очакванията са, че веригата за доставки
на Amazon скоро ще може да се мери с
тази на UPS и FedEx. Рави Шанкер –
началник на транспортното звено за
Северна Америка на Morgan Stanley
&amp; Co. LLC, заяви по време на
презентация на конференцията LINK
2020, че Amazon използва логистиката
си като тайно оръжие.

Какво вълнува
индустрията

A M A Z O N

Amazon използва логистиката
като тайно оръжие

МАЛКИ ОБЯВИ
LOOKING
FOR A JOB?

YOUR SMALL
ADD

LET US HELP YOU BY POSTING
YOUR ADD IN OUR MAGAZINE

CAN BE HERE

CONTACT
US
TODAY

HIRING WE CAN HELP
ALL TRANSPORTATION
PROFESSIONALS ARE WELCOME
TO ADVERTISE WITH US

EVELINA@CELLEXCONSULTINGGROUP.COM

SELING OR
RENTING
EQUIPMENT
SAFETY LANE 50

WE ARE HERE FOR YOU!

224-404-6114
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МАЛКИ ОБЯВИ
APRIL 2020

M&S DPF CLEANING SERVICES
CENTRAL ILLINOIS TOP CHOICE
A combination of proven
technologies, high quality
cleaning equipment and
handcrafted excellence safely
restore each DPF andDOC
COMING SOON…
TO YOUR LOCAL TRUCK SHOP

$$$ HIRING EXPERIENCED $$$
MOTIVATED CHICAGO BASED CDL-A
DRIVERS AT 30% OF GROSS RATE
GENO (773)412-0325

Is Hiring OTR And Local Drivers With
CDL Class A Up to 70 cpm for team drivers
Up to 64 cpm for single drivers

TRUCKS
FOR RENT
Impress Nail Room is looking to hire an
experienced and licensed manicurist.
For more information call (847)749-2245

Includes Truck Rent
Trailer Rent
Physical Damage
Insurance,
Cargo Insurance,
Liability Insurance,
Parking

WEEKLY BASED
RATES
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Up to 33% from the gross

Lease To Purchase
Program
New Volvo’s and Freightliners
Used Volvo’s and Freightliners
Bensenville, IL
(847) 434-1122 x 3
South Plainﬁeld, NJ
(847) 616-6446
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TRANSPORTATION SAFETY MADE SIMPLE!
IN-HOUSE SAFETY FOR AS LOW AS $30 PER DRIVER

Former DOT Officers on Staff
Transportation Safety Programs
Business filings
Regulatory Compliance
Public Relations
Insurance assistance and audits
Driver Log Auditing and ELD implementation
FMCSA/DOT Compliance Audits and Reviews
Rapid business transformation
DOT fine negotiations and Ratingupgrades
Strategic planning and analysis
In-house managment Programs
Enterprise Risk managment
IRP&IFTA assistance &Permits
Human resources tools
Driver Training
Small Business assistance
OSHA compliance &Audits
MC Transfers and Contracts

We can assist you in English, Bulgarian, Russian, Polish, Serbian and Moldovan
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