ktorych ptzesz i szkolenie teoretyczne
praktyczne prowadzone przez ekspertöw
francuskich i niemieckich.
r

N

d

Sporadycznie kontrole na miejscu
przeprowadzane sq wspölnie z policjq
- przede wszystkim na trasach migdzynarodowych. Z kolei podczas kontroli do-

le

le

o

kumentacji firm urzgdnikom Avtomobilnej
Administracji towarzyszE przedstawrciele
lnspekcji Pracy i Urzgdu Skarbowego.
lnspektor naczelny Georgi Jankov par-

h

Z.

t

n

kuje Mercedesa Vito przy zamknigtym
le2dzie na poczqtku odcinka specjalne-

lir

go autostrady A-1, ok, 30 km na wschöd
od bulgarskiej stolicy targöw. Podczas gdy

$

k
Z

inspektor zajmuje sig urzqdzaniem mobilnego biura, jego wspölpracownik rozstawia trzy pacholki na pasie awaryjnym.

a

je

c'

Chwilg pöZniej uniesionym lizakiem sygna-

lizuje nadje2d2ajqcemu kierowcy polecenie zjechania z autostrady.

A

w

d

przedsta-

wicielstwa

;

A

mie- WU'a
scie bgdacym sto- q

d

w kazdvm

licq obwodu.
a autostradzie A-1 lqczqcel Sofig

z portem Burgas nad Morzem
Czarnym nie ma tablic ostrzegawczych. Ale kierowcy dobrze wiedzq,
ze na obu wielokilometrowych odcinkach, gdzie sq ograniczenia prgdkosci,
kontrole samochodöw cigzarowych zda

rzajq sig czgsto. Jest to teren dziala
nia Avtomobilnej Administracli Dyrekcja
Regionalna Plovd v, drugiej pod wzglg
dem wielkoscr w carlej Bulgarii,
Lqcznie w Bulgarii znajdLrje sig 27 biur

regionalrvclr re irstytrcii.

(

o o/naL/a.

ze Avtomobilnaja Adnrinistracja pos ada

Dyrekcla

fi

w

w Plovdiv dysponuje
cioma grLrparni kontrolny

ru *
kaz- h

p'

mi. po dwoch urzednikow
da, ktöre codziennie dobre cztery
godziny zgodnie z planem kontroli

sprawdzaja na miejscu zalrzymane
ciezaröwki.
Z funduszy Unii Europejskiej dyrekcla

otrzymala dwa Mercedesy Vito wyposazone we wszystkie niezbedne instrurrenry kortroli mr,lrinedia.
Kontrolerzy zostali przygotowanr
do realizacji swoich zadari w ramach
kilkr-rtygodniowych kursöw. podczas

&ürc[+.'

lnspektor naczelny Georgi
Jankov,,lowi" samochöd cig2arowy z autostrady A-1 na
punkcie kontrolnym.
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Kazdy z obecnych tu kontrolerow
wytapuje jeden sarnochöd cigzarowy.
Najpierw sprawdzajq zapis tachografu,
dokumenty pojazdu i przewozonego
ladunku. Potem leszcze spojrzenie fachowym okiem, 2eby oceniö pojazd: czy dzialaja wszystkie swiatla, w jakinr stanie sq
opony? - JeS/l coS Test nte tak z uklacient
hantulcowym, slychaö to juz poclr:zas

Lukoilu. - Nie irytuj4 mnie te kontrole,
a wrgcz przeciwnie, uwa2am za normal-

mandat zagwarantowal sobie kierowca
cigzaröwki z Macedonii, on mögt przed-

ne, 2e s4 - dodaje, wsiadajqc ponownie
do swojego lveco Stralisa.
Podobn ie reaguje zalrzymany do kontroli kierowca Scanii wiozqcy pod plande-

stawiö urzgdnikowi ledwie Irzy Iarcze

kir pomidory dla przetwörni. On le2 raz
w lygoclniu musi przymusowo pauzowaö
,,r l)o\r/orlLr l\oftroli. ktÖrych na jego co-

zatrzyntywttnra siq pojazdu wyjasr a
Georgi Jankov. Chwile pö2nie1 zalrzy-

clzir-.nre1 li'a:l e nr gdzy Plovdiv a Svichov

muje cysterrrg nalezqcq do koncernrr plr
liwowego Lukoil.

c.ll:t

Od kierowcy 24da okazania wszcl
kich,,rekwizytöw" wyrnaganyclr zgodr rie
z przepisami ADR

- poczilwszy

od gasntc,

a skonczywszy na apteczce. Wszystko
jest w absolutnym porzqdku. Rowt'ricz
cyfrowy zapis tachografu nie stwarza po-

wodu do zakwestionowania czegokolwiek.

-

Tego sig spodziewalem. Wszystko

w perfekcyjnym porz7dktr, a2 po naj'
drobniejszy s76;2sr1ol - clrwal G. Jankov.
A szef jego odclzialrr Cbavclar Stambalski

dorzuca stosowny kotrentatrz:

-

Wielkie

firmy robi4 wszystko, zel:y dostosowaö sig do przepisöw. Niedoci4gnlqcia
widaö czgSciej raczej w ntalycl't firmaclt
przewozowych.

- Je2d2g po Bulgaril we wszystkrctt
kierunkach i przynajmniej raz w tygodniu
zdarza mi siq kontrola - möwi kierowca

spotyka czlet\ c1,l p cc. - Kontrola to
ntnie zatlen klol-tctt, ale czas plynie.

Dziesiec. p/c)f/r,]sL'ie Dtrttrt to jeszcze nie
prob|en. Poterrt 1atlq :;2,,,Lx:iej, inaczej sig
nie da - przyzn.rlc.
nkclonariLrsze Avtonrobilnej prowlr

Fu

dza szczegolowq dokt-ttnetrtaclg z przeprowirclzonych kontrolr, zupeln e irraczej
niz bulgarska policla. - Potern to bgdzie

stanowiö problem - uwaza kierowca
z 2O-letr-rirn stazern za kÖlkienr. - Teraz

kontroluje sig o wiele czgsciej i wiecei.
Daw n ej przed m totern zar nteresowa rt t,t
t

i

byl tylko zapis tacLngrafu.

3ardziel dotkliwie odczuwa kontrole
kierowca zatrzymanego pojazdu przewozqcego zwrr. Waga do wyznaczania obciazenia osi rnöwi wyralnie: 45 zanriast
40 t. 500 lewöw (ok, 1015 PLN/256 euro)
- takr mandat zaplaci kierowca za nadrniarowe obciqzenie. zanir.n bedzre rtrögt
rLrszyö w dalszar drogg. Jeszoze wy2szy

z tachografu. Wysoko6ö mandatu za wy-

kroczenia tego typu rozstrzyga sig nie na
miejscu, lecz we wlaSciwej dyrekcji regionalnej. Przez ten czas samochöd pozostaje tam, gdzie byt kontrolowany. Kierowcy
zwraca sig dokumenty po uiszczeniu
orzeczonego mandatu.
- W calej Europie s4 podobne problemy

-

twierdzi dyrektor Jordan Arabodijev
z Dyrekcji Regionalnej w Plovdiv. - Poza
czasami za kierownicq i czasami odpoczynku, jak te2 kontrol7 stanu technicznego pojazdu, nasi pracownicy koncentrui4 sig na dokumentach przewozowych
przede wszystkim w przypadku samochoclöw cigzarowych zarejestrowanych poza
Uniq I t tropejsk4 - wyjaSnia.

Podczas gdy my jeszcze wciq2 towarzyszylrSnry inspektorowi naczelnernu Georgienru Jankovowi i jego kolegonr podczas kontroli na A 1, rrrrra glrupar
kontrolna sprawdzala wlaSnie dokurrenty przewozowe samochodLr ciezarowego
z Turcji. Krerowca w drodze z Nrentrec
do Turcji posiadalzezwolenre CEMT na sa
mochöd zgodt'ty z norm7 Euro-4, ale je
chal sarnochodem Euro-3. Nre mral prawa
- wyjaSnia Jordan Abordijev. Taki postg
pek oznacza dla kierowcy solidny r-nar-r
dat w wysokosci 4500 lewöw (9100/2300
euro) ptatny natychmrast, zeby möc wyjechaö z Buigarii. Wszystkie dokumen-

ty wgdrujq do Sofii, do Ministerstwa
Transportu, Technologii lnformatycznych
i Kornunikacli, ktöre ustali wysokosö mandatu. Jak infornruje szef kontroli Jordan

J
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Tymi samochodami codziennie ie2d2q

na akcie bulgarskie grupy kontrolne
Avtomobihei Administracji.

Abordilev: - Ten prz-ypadek zostanie przekazany do odpowiednich organöw turec
kich, ktöre z kolei ze swojej strony nalozq
stosowne sankcje.

-

i czasow odpoczynku, musi liczyc sig
z mandatem w wysokosci migdzy 300
a 1000 lewöw (od ok.607 PLN/I53 euro
do 2030 PLN/512 euro). W przypadku

Nie nakladamy innych mandatöw na kierowcöw z Bulgarii, a innych
na kierowcöw z zagranicy - zapewnia
dyrektor generalny Rumen Taslakov

usterek technicznych mandat wynosi mig
dzy 50 a 150 lewöw (od 1 O0 PLN/25 euro
do 305 ?LN/77 euro). W razie stwierdzenia nieprawidlowosci w tirmie przewoto-

z Dyrekcji Generalnej ,,Kontrolna
Dejnost - DAl" w sofilskirn Ministerstwie

wel wymiar mandatu okreSlono na po
ziomie migdzy 5OO a 1500 lewöw (1015
PLN/256 euro do 3044 PLN/770 euro).
- A mandaty majE byc jeszcze wvzsTe

Transportu, Tech nologii nformatycznych
i Komunikacji. Ten, kto nie przestrzega
reeulaminowych czasöw za kierownicq
I

-

informuje Rumen Taslakov.

W tym roku skontrolowano do tej pory
prawie B0 tys. samochodöw cigzarowych,
z tego ponad 24 tys. to samochody nie-

zarejestrowane w Butgarii. Lqcznie konIrolerzy natozyli ponad 15 tys. mandatöw.
Liczba ta bylaby jeszcze wy2sza, gdyby
urzgdnicy Avtomobilnej sprawdzali jeszcze sposöb zabezpieczenia ladunku.

z

No tak, mamy jeszcze problemy

zabezpieczeniem ladunku ijego kontrolE

- möwi

Rumen Taslakov, Szef DAI ma tez

swiadomoSö, ze na tym polu sq do nadrobienia ogromne zalegloSci.,,Pracujemy
nad tym", bo nieprawidlowe zabezpieczenie ladunku stanowi jednqz glöwnych
przy czy n wypadköw samochodöw ci gzarowych w Bulgarii.
Röwnie ,,wypadkotwörczy" sq zme
czeni kierowcy. Przedewszystktm mamy
problemy z tymi z Turcji. Oni sE zawsze
przemqczeni i rzadko przestrzegaj7 ja
kichkolwiek przepisöw. Dlatego tez nasze
czynnoSci skierowane sE w szczegöh'toSci

na kontrolg czasu kierowanra pojazdem
i czasu odpoczynku

-

argumentule.

Opröcz kontroli bezposrednio

na

drodze urzednicy Avtomobilnej trafiajq
lez bezposrednio do firm p'zewozo-

Analizg kontroli i caly biurowy kram z tym zwi4zany inspektor naczelny zalatwia w mobilnym biurze. Dwa kompletnie wyposa2one samochody kontrolne posiada Dyrekcja
Regionalna Plovdiv.

wych. Firmy sprawdzane sE w okreSlonych odstqpaclt czasu - oblasnia Rurnen
Taslakov. - O wyborze firnty decyduje
stopieri ryzyka. lm lepiej ona funkcjonuje, tym rzadziej sig tant pojawranty - zdradza Jordan Arabodijev tajniki codziennej
praktyki w regionie.
Tekst. fot. Herbert Schadewald
Tlunt. Elibteta Karpthska Pawlak
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