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ХРОНИКА COVID-19
1 юни 2020 – FMCSA обявява окончателните правила за часовете на работа
20 май 2020 – Началникът на кабинета Марк Медоус и Джим Мълън от FMCSA се срещат с протестиращи
13 май 2020 – Мирни протести в столицата Вашингтон
1 май 2020 – Започват протести из цялата страна
20 април 2020 – Цените на тоаврите удрят рекорден спад
16 април 2020 – Президентът определя шофьорите като герои
14 април 2020 – Защо транспортният бизнес пропусна първия пакет от финансови помощи
13 април 2020 – OOIDA отправя зов за помощ за по-добра защита на шофьорите
2 април 2020 – Covid-19 Случаите наброяват един милион, а милиони губят работата си
30 март 2020 – Повечето щати въвеждат ограничения за излизане от вкъщи
28 март 2020 – Цените на тоаврите започват да спадат
23 март 2020 – Гласуван е Закон за финансоав подкрепа на малкия бизнес
20 март 2020 – Барове и ресторанти в цялата страна затварят врати
19 март 2020 – Шофьорите на камиони попадат в категорията на жизненоважни бизнеси
14 март 2020 – Правилото за часовете на работа е преустановено за
жизненоважни товари и продукти
13 март 2020 – Президентът Доналд Тръмп въвежда извънредно положение
9 март 2020 – Започва масово презапасяване със стоки, което завишава
потреблението им, а това води до покачване на цените на товарите

30 януари 2020 – СЗО обяви Covid-19 като риск за общественото здраве от
международен мащаб
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Скъпи читателю,

Този брой излиза в безпрецедентни за американския бизнес времена,
в които транспортната индустрия е сред най-засегнатите. Сигурно ще
забележиш, че почти цялото издание е посветено на пандемията от
COVID-19. Заразата направи така, че САЩ премина в режим на
карантина, издадени бяха заповеди хората да си стоят вкъщи,
бизнесите затвориха като единствено жизненоважни такива все още
функционират. В момента транспортните компании са изправени
пред най-голямото изпитание – да успеят да запазят работата си и да не
фалират. Най-важното днес е да останем спокойни, да планираме
напред и да бъдем позитивни, защото вярвам, че и тази криза ще
отмине и ще дойдат по-добри дни за нашия бранш. Да, времената са
тежки, трудностите са в повече, но ние трябва успеем да се съхраним и
най-вече – да не губим надежда.
В цялата страна се организират протести. Представители на
транспортната индустрия искат техния глас да бъде чут и
молят властта за помощ. Засега от Белия дом помагат с
каквото могат. Бяха раздадени финансови инжекции под
формата на грантове и нисколихвени заеми, кредиторите
предлагат отсрочки на плащанията до 90 дни. Тези мерки са в
наша помощ – кандидатствайте за тях. Признавам, че не
очаквах всичко да стане изведнъж толкова трудно, но трябва
да свикваме с мисълта, че ще отнеме месеци докато нещата се
върнат в нормалния им вид. А до тогава бъдете смели,
упорити и най-вече здрави.

Ние разбираме пред какво е изправена
индустрията и правим всичко по силите си в тази
мрачна обстановка, за да ви бъдем от помощ и да
осигурим служителите ви да имат необходимите
квалификации.
Нека този брой на

Safety Lane да бъде подарък за

всички представители на транспортния бизнес.
Благодарим на всички шофьори, диспечери и на
целия помощен персонал, които се труди здраво,
независимо от обстоятелствата. Бъдете здрави!

Cellex Consulting Group продължава да работи за вас и да отговаря

на вашите въпроси. Нашият офис взе всички необходими предпазни
мерки и продължаваме да работим от разстояние. В момента не
провеждаме шофьорски обучения на място, а го правим онлайн с
помощта на нашата интернет платформа, която стартирахме в края на
март. Вашите шофьори все още могат да попълнят всички фирмени
приложения и да минат курсове по: основно обучение, часове за каране
и употреба на ELD логбук, сигурност на товара, превоз на опасни
материали (hazmat), както и много други допълнителни подготовки.
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BREAKING NEWS

Шофьори на камиони
протестираха в цялата страна

На 1 май представители на транспортната индустрия излязоха на протест в
по- големите градове на страната. Шофьорите излязоха с камионите си на пътя и
започнаха да се движат бавно в централните части, като по този начин се
опитаха да приковат вниманието към проблемите, с които се сблъсква сектора.
Рекордно ниските цени на товарите и покачващите се застраховки са само част от
нещата, срещу които тираджиите негодуват. Протестните действия ескалираха и
приключиха пред вратите на Белия дом в столицата Вашингтон.
Сред недоволните беше и българинът Румен Георгиев, шофьор на опасни
товари, който обясни, че исканията на протестиращите включват: регулация на
брокерите и справедливо заплащане на товарите.
Според Георгиев, най-важно е да се стигне до по-голяма прозрачност:

- Брокерите да бъдат задължени със закон да споделят каква цена плаща
клиента за товара и какъв процент отива за шофьора
- Справедливо ценообразуване на застраховките
- Промяна при заплащането на товарите, включително минимално
заплащане на миля според вида превозван товар (хладилните
ремаркета например изразходват повече гориво) и цени на
товара над националната цена за галон гориво.
С приближаването на протеста до Капитолия, шофьорите надуха своите
клаксони, за да сигнализират за зов за помощ (Mayday). През изминалите няколко
седмици над 200 водача се разположиха около Белия дом, а техни колеги
постоянно прииждаха, като така се оформи най-големият и дълъг подобен
протест през последните години.
Президентът Тръмп се опита да смекчи шествието като го сравни с опит
за отдаване на почит, но неговото определение бързо беше отхвърлено. Това е
протест настояваха стотиците събрали се във Вашингтон. Кармен Андерсон от
Асоциацията на независимите собственици на камиони (OOIDA) заяви: Господин
Тръмп си мисли, че сме тук, за да засвидетелстваме подкрепата си към него.
Нашето съобщение е, че това е протест срещу лошите регулации, прозрачността на
брокерите,застраховките и още много неща. Ние не сме тук, за да подкрепим
Тръмп. Ние сме тук, за да покажем, че имаме проблеми, които трябва да намерят
решение.
Председателят на Транспортния алианс на САЩ Майкъл Лендис, който
също е и собственик на камион, заяви, че част от протестиращите харесват Тръмп,
други не чак толкова. Опитваме са да привлечем вниманието на президента и да
говорим директно с него за многото проблеми, които са налегнали транспортната
индустрия. Опитахме други начини, но те се оказаха безуспешни. Това не
означава, че ние сме против президента. Честно казано, смятам, че повечето от
хората тук са гласували за него, но са разочаровани от администрацията, от
министъра на транспорта Елейн Чао и най-вече от FMCSA. , добави още Лендис.
Доналд Тръмп не отговори конкретно какво ще стори, за да помогне на сектора.
Протестите на недоволните тираджии продължават, а ние постоянно ви
информираме какво се случва в столицата Вашингтон на фейсбук страницата на

Cellex Consulting Group.

SAFETY LANE 6

ТЪРСИТЕ ДА НАЗНАЧИТЕ ШОФЬОРИ?
ОБАДЕТЕ НИ СЕ НА
(224)404-6114
РАЗПОЛАГАМЕ С ОПИТНИ, НАДЕЖДНИ И СИГУРНИ ВОДАЧИ, КОИТО ЛИЧНО
ПОДБИРАМЕ, ТАКА ЧЕ ДА ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ТРАНСПОРТНИ НУЖДИ.

Процесът ни по селекция
на шофьори включва:
- Pull MVR
- Check PSP
- Check with your insurance
- Work History Verification
- Background Checks
- Medical Card linked to CDL
- Clearinghouse Check
- Pre-screening
- Fill out application
- Check Endorsements

ТЪРСИТЕ ДА
НАЗНАЧИТЕ
ШОФЬОРИ?

НИЕ СМЕ НА ВАША СТРАНА!

22 - 0 - 11

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 2020 – ШОФЬОРИТЕ НА ПРОТЕСТ

ПРИЗИВ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ НА БРОКЕРИТЕ
Асоциацията на независимите собственици на камиони
(OOIDA) изпрати молба до Конгреса за повече прозрачност от
страна на брокерите. В момента вратички в закона позволяват
избягване на регулациите и липса на яснота при транзакциите.
Тези действия дойдоха след като президентът Доналд Тръмп
призна в ефир, че шофьорите на камиони са жертва на
подбиване на цените.
Държавният глава се изказа в подкрепа на протестиращите, които
се събраха във Вашингтон, за да изразят недоволството си от
ниските цени и безскрупулните брокери. „Тираджиите са като
фермерите. Всичко, което те искат, е да се отнасят с тях почтено и
ние ще направим точно това.”, заяви президентът. Въпреки това
той не се срещна лично с тях, а вместо това им прати шапки и
шоколадови целувки. След като протестът потегли по улиците,
Тръмп изпрати при шествието началника на кабинета си Марк
Медоус.

Междувременно министърът на транспорта Елейн Чао обяви
няколко реформи, които са били достигнати след преговори с
представители на бранша през последните две години.
Първоначално промените бяха определени от лидерите на
протеста като „малки стъпки в правилната посока”, но
постепенно предизвикаха вълна на недоволство сред
шофьорите, които не са били уведомени за разговорите. Тези
водачи възмутено заявиха, че администрацията се опитва да
замаже очите на протестиращите и не цели нищо повече с тези
реформи.
Шефът на Транспортния алианс на САЩ Майк Ландис,
номиниран да бъде връзката между протестиращите и
властта, каза, че остава предпазлив оптимист и смята, че с
времето шофьорите ще разберат, че промените в
часовете за каране са по-добри отколкото се смяташе
първоначално.

Майк Ландис разговаря с Марк Медоус.
Началникът на кабинета се срещна за
кратко с групата протестиращи, изслуша
оплакванията им и обеща, че ще ги предаде
на Доналд Тръмп и ключови членове на
кабинета, сред които Елейн Чао и главния
прокурор Уилям Бар. Ландис обеща добри
новини относно противоречивата реформа
за часовете за каране.
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БИЗНЕСИТЕ В БИТКА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ
ЗАРАДИ

COVID-19

МИКРОБУСИТЕ СЪЩО НА ПРОТЕСТ

Стотици шофьори на автобуси за междуградски и туристически
превози от Средния запад пропътуваха разстоянието до
столицата Вашингтон, за да протестират под наслов „Автобусите
движат Америка”. В шествието се включиха и техни колеги от
Аляска до Хаваи. Чартърни превозвачи и представители на
бизнеса с лимузини и парти бусове настояват за федерална помощ
от Конгреса, с която да се покрият унищожителните загуби,
нанесени от кризата покрай COVID-19.

Собствениците на такива компании казаха, че този отрасъл е
важна част от транспортния бизнес, който не само пренася
семейства, училищни групи и спортни отбори из страната, но
също така връща обратно у дома военни като се притичва на
помощ на Федералната агенция по извънредни ситуации (FEMA),
когато условията го изискват.

Финансовата подкрепа, за която те молят е 15 милиарда долара
под формата на заеми и грантове.
След старта на карантината заради коронавируса 95% от курсовете
на тази индустрия бяха анулирани, а отчетеният спад в работата е
повече от 80% в цялата страна. Над 3000 компании са потърпевши, а
90 на 100 от тях са малки, семейни бизнеси. В тези фирми работят
над 100,000 шофьори, чистачи, механици и поддържащ персонал,
които са останали без работа. Само в Илинойс в бранша работят
над 2,000 души, които превозват пътници и оборудване за
провеждане на събития. Приносът към икономиката на щата е над
6,5 млрд. долара според Американската автобусна асоциация.

Представител на компанията K&G Coach Line Inc заяви, че фокусът
на протеста е да се обърне внимание на случващото се в този
отрасъл на индустрията по време на борбата с COVID-19. K&G Coach
Line Inc e семейна фирма, която единствено настоява „да помогне
на служителите си, а за целта е необходима финансова помощ,
за да може бизнесът да не затвори врати заради кризата”.

В марша се включиха над 400 возила. Те помолиха
администрацията да чуе техните искания за финансиране и
благодариха на тези членове на Конгреса, които застанаха зад
собствениците от техните избирателни райони.
Автобусният бизнес действително понесе много щети от началото
на пандемията от коронавирус. Сега лидерите в индустрията
работят по предложение за промяна на Закона за отпускане на
заеми по време на икономическа криза, което ще помогне на
сектора да оцелее.
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TRENDING NOW

ПЪТЯТ КЪМ
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

В момента транспортната
индустрия преживява
безпрецедентни времена,
изправена е пред много
тежки изпитания. Пътят
към възстановяване
изглежда дълъг и труден, но
не и невъзможен. Нашата
задача е да се опитаме да го
направим колкото се може
по-лесен за вас.

ПЪТ

ВЪЗ

СТА

ЯТ К

НОВ

ЪМ

ЯВА

НЕ

Ето и препоръките ни:
1. Планирането е изключително важно – В момента
компаниите действат с повишено чувство за
неотложност, понякога дори панически. Емоциите
взимат връх и усилията са насочени към това да не се
изплъзне момента. Нашият съвет е, ако искате да
постигнете
успех,
обърнете
внимание
на
определянето на приоритети. Създайте ясен план и
стратегия за действие и се придържайте към тях до
колкото е възможно.

Нека погледнем и назад, за да видим какво
ще ни покаже историята

•

2. Бъдете гъвкави – Важно е да бъдете гъвкави и ловки,

за да може да се адаптирате към настоящата бизнес
среда. Тези, които осъзнават и се приспособяват към
случващото се около тях, обикновено успяват. Да
бъдеш гъвкав е от огромно значение за успеха на една
компания в съвременната динамична работна
обстановка.

3. Заложете на повтарящ се процес - Така нареченият

итеративен (повтарящ се) процес отлично приляга на
пътя към възстановяване от опустошителния ефект
на пандемията. Подходът успява там където
фиксираните и недостатъчно гъвкави методологии се
провалят. При итеративния процес едни и същи
действия се повтарят многократно, като всеки път се
прилагат леки подобрения там където нещата не са
сработили напълно. Това дава възможност
процесите да се подобряват стъпка по стъпка, като
всеки път системата се изглажда постепенно докато
не се постигне задоволителен краен резултат. Този
метод на повторение може да се използва като
печеливша бизнес стратегия в една непредвидима
среда на работа като настоящата.
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•

Полетите в САЩ бяха спрени за три дни след
атентатите от 11 септември 2001 г. На индустрията
бяха необходими три години, за да се възстанови
въпреки затегнатите проверки и създаването на
агенция, която да се грижи за безопасността на
транспорта.
Строителството започна да бележи спад през 2006 г.
Нужни бяха пет години, за да се стигне до
здравословен баланс между строители и купувачи,
така че браншът отново да започне ръст нагоре.

Последиците от коронавируса застигат
всички нас. Ако смятате, че можем да ви
помогнем по какъвто и да е начин,
обадете ни се на (224) 404-6114
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ПЪТЯТ КЪМ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Президентът Доналд Тръмп даде да се разбере, че иска час поскоро да сложи край на карантината и да върне бизнеса и
социалната активност във вида им отпреди кризата.
Държавният глава настоява отделните щати да разхлабят
мерките още през май или в началото на юни. В крайна
сметка обаче от губернаторите зависи кога бизнесите отново
ще отворят врати и животът ще продължи нормално.

TRENDING NOW

Ето няколко съвета за това какво
може да предприемете още сега:
1. Възползвайте се от всички плащания, които
може да отложите

Щетите върху икономиката са катастрофални. Светлината в
тунела са всички ресурси, които се отделят за борба с
COVID-19. Администрацията на Тръмп раздаде финансови
стимули на различните бизнеси с надеждата, че с федерални
грантове и заеми икономиката ще успее да издържи. Много
средства бяха отпуснати и за разработка на ваксина и
ефективни тестове за болестта. Икономистите са на мнение,
че нивата на безработица ще бъдат завишени в следващите
поне 18 месеца. Това означава, че потребителите също ще
харчат по-малко. Прогнозите са, че след тези 18 месеца
бизнесите ще се върнат към нормалния си обем на работа.

2. Кандидатствайте за федерални грантове и заеми

Сега е моментът собствениците на компании и
камиони да планират и да изготвят стратегия как да
бъдат на върха веднъж щом икономиката се
възстанови. Нека работният ви процес продължи,
бъдете готови да функционирате на забавени
обороти, но и помнете, че бъдещето не е толкова
черно. Подгответе се за постепенен растеж и на малки
стъпки към достигането на вашите начертани бъдещи
бизнес цели.

7. Адаптирайте се към ситуацията, недейте
да живеете в миналото

3. Запознайте се с всички ресурси, с които
разполагате

4. Внимавайте колко и за какво харчите
5. Стабилизирайте дълговете си
6. Използвайте познанията си в индустрията

8. Положете усилия за това гласът ви да бъде чут

Възстановяване ще бъде пълно с предизвикателства, но ще се случи!
SAFETY LANE 11
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Давид срещу Голиат

INDUSTRY INSIDES

Защо транспортната индустрия
за 800 млрд. долара не взе нито
цент от първите 2 трилиона
долара финансова помощ
Когато президентът Доналд Тръмп
подписа първоначалния финансов
стимул в размер на 2 трилиона долара,
транспортните компании не бяха
включени в списъка на бизнесите, които
ще получат помощта. Запитайте се защо
се получи така? Отговорът е прост –
големите фирми не искаха подкрепа по
това време, а малките не се организираха,
за да поискат такава.

Малките бизнеси се борят да останат на
повърхността, докато големите разчитат на вече
подписани договори, благодарение на които
камионите им продължават да се движат. Големите
играчи са на мнение, че федералната помощ ще
измъкне малките компании от дупката на цената на
понижаване на тарифите за доставка.

През първите три седмици на карантината транспортната
индустрия отбеляза страхотно покачване на търсенето.
Цените се вдигнаха през първата четвърт на годината,
защото потребителските стоки бяха търсени от
презапасяващите се американци. За съжаление след
възхода последва и падението. Сега виждаме цени от
порядъка на 25 цента на миля, а страшното е че
компаниите се надпреварват кой да вземе товара.
Авиокомпании, ресторанти и дори университетът
Харвард получиха средства от финансовия стимул, но
тези пари така и не стигнаха до транспортния сектор.

Според федералната
статистика за 2015 г.

Общо – 206,000
транспортни компании
183,340 от тях имат
пет или по-малко
камиона
22,660 разполагат с шест
или повече камиона

Тези стотици
хиляди компании
означават, че
индустрията
трябва да се
организира по
начин, по който
нейният глас бъде
чут в столицата
Вашингтон.

22 от 22,660 компании
SAFETY LANE 12

имат повече от 4000
камиона
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Големите
транспортни
компании,
съставляващи
по-малко
от
1%
от
индустрията,
не
търсят
финансова
инжекция. Основният показател, който
важи за бранша е търсене и предлагане –
това означава колко камиона са на пътя и
колко товари има за пренасяне. Когато
търсенето спадне, цените падат надолу и
компаниите са принудени да обявят фалит.
Това води до по-малко налични камиони,
което означава, че цените тръгват отново
нагоре. В момента тарифите вървят надолу,
защото търсенето е спаднало. За да се
стабилизира отново индустрията трябва
голям брой шофьори да напуснат работа, за
да се върнат старите цени. Това е причината
защо лидерите в бизнеса не искат финансова
помощ.
Шефът на U.S Xpress, където работят над
7200 шофьори, Ерик Фулър заяви за Business
Insider, че федералната субсидия ще помогне
на малките компании, но по никакъв начин
няма да повлияе на търсенето на пазара.
Подобна намеса в сектора по думите му
може да доведе до непредвидени последици.
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Припомняме, че след кризата през 2008 г. тираджиите
бяха едни от най-бързо възстановилите се от
икономическата рецесия. Приходите на индустрията са
нараснали с 6,5% всяка година между 2009 и 2014, според
Американската асоциация на тежкопревозвачите (ATA).
The Wall Street Journal обаче пояснява, че от това са се
възползвали единствено големите фирми. Данните
показват, че дори години след края на кризата стотици
малки компании продължават да фалират или биват
поглъщани от едрите риби. Това дава възможност на
големите играчи да повишат тарифите за клиентите си.
Напълно ясно е защо мега компаниите не искат помощ –
защото по този начин карат малките им събратя да
буксуват едва-едва след тях. Повече бизнеси на пазара
единствено води до по-ниски цени.
Малките компании са разделени и отцепени, а ако искат
да получат помощ те трябва да бъдат единни. Само
когато те се надигнат в обединен глас и той отекне в
столицата Вашингтон, техният вопъл ще бъде чут. Засега
техен представител е ATA. Организацията лобира за
интересите им във Вашингтон. Вицепрезидентът на ATA
Бил Съливан работи по получаването на 350 млрд.
долара заеми по програмата за малки бизнеси, част от
финансовия стимул. За да кандидатствате за такъв заем
посетете www.sba.gov
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БОГ ДА БЛАГОСЛОВИ ШОФЬОРИТЕ!
Президентът с обръщение към шофьорите
на камиони
В тези безпрецедентни времена хората
ръкопляскат на всички професионалисти,
които са на първа линия в борбата с
коронавируса – медицински работници,
служители в супермаркети, касиери и т.н.
Едни хора обаче изглежда не получават
благодарност, макар че се трудят ден и нощ
доставките да не стихват, магазините да са
заредени с продукти, а болниците да имат
достатъчно оборудване, за да посрещнат
наплива от заразени. Това са шофьорите на
камиони, движещи американската икономика
на колела. За тях се сети президентът Доналд
Тръмп,
който
ги
поздрави
лично.
Държавният глава не забрави труда на
водачите и се обърна към тях в специално
слово от южната поляна на Белия дом. Safety
Lane публикува обръщението на президента
с малки съкращение.
“Във времена, в които почти
всичко е затворено, шофьорите на
камион са източник на сила за
нашата икономика. Те напускат
дома си за дни, понякога за цели
седмици, за да доставят стоки, от
които американските семейства се
нуждаят и разчитат, че ще получат
по време на криза. Шофьорите са
винаги готови да се притекат на
помощ.
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Техните маршрути свързват всяка ферма,
болница, производител или бизнес с
общността. Американските тираджии са
пехотинците, които ще ни отведат до победа
във войната срещу вируса. Те вършат
страхотна работа. Заради вашия труд ние
нямаме проблеми и аз искам да поднеса
нашата благодарност към вас.
Ще го кажа от името на повечето от 330
милиона американци – Бог да благослови
нашите шофьори. Това ще бъде новото ни
мото: Бог да благослови нашите шофьори.[...].
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ВАШАТА
РЕКЛАМА
МОЖЕ ДА БЪДЕ ТУК

ЗА ПОВЕЧЕ
ИНФОРМАЦИЯ
СЕ ОБАДЕТЕ
ИЛИ ПИШЕТЕ
НА:
(224) 404-6114
ЕВЕЛИНА ПЕТРОВ
EVELINA@CELLEXCONSULTINGGROUP.COM

224 404-4114

БОГ ДА
БЛАГОСЛОВИ
ШОФЬОРИТЕ!
Каквото и да правим ще има много загубени
животи, но хората тук ни помогнаха
изключително. За мен е чест, че съм сред тях.
Затова през последните седмици ние направихме
всичко по силите ни, за да осигурим безопасност
на шофьорите, те да имат достатъчно гориво, да
бъдат сити и на път. Мисля, че ще бъдете
щастливи да чуете, че отделно от това работим
върху нов инфраструктурен пакет.
Вие познавате пътищата по-добре от всекиго. Ще
имаме отново хубави пътища. Пакетът е на
стойност два трилиона долара. Улеснихме
регулациите, за да може вие да карате повече
часове и да транспортирате стоки от първа
необходимост като маски, ръкавици, хранителни
продукти. Работим с отделните щати, за да
вдигнем ограниченията и да осигурим, че всички
щатски почивни зони ще бъдат отворени, за да се
ползват от мъжете и жените, които се трудят на
пътя. Ние знаем, че 90% от компаниите в
индустрията имат по-малко от 10 камиона.
Нашата Paycheck Protection програма е
невероятно успешна, толкова успешна, че
първите 350 милиарда долара вече са изчерпани
и ние сме готови да осигурим още 250 милиарда
долара. Те ги искат, те трябва да ги получат.
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Парите ще отидат за фирмите, които ще ги
използват, за да не се налага да съкращават
служители. Ние защитаваме работните
места и заплатите на безчет компании,
класиращи се като малки бизнеси.
Тираджиите играят основна роля в битката
срещу коронавируса и те ще бъдат също
толкова важни докато опитваме да
задвижим икономиката си отново, а аз
вярвам, че това ще стане скоро. Шофьорите
работят здраво и дълго. Никой според мен
не работи по-здраво от тях. Те никога няма
да ни предадат. Те са винаги на наша
страна...винаги са били, винаги ще бъдат. Те
са невероятни хора. Бог да благослови
нашите велики шофьори и Бог да
благослови Америка”.
Доналд Тръмп, президент на САЩ

IN THE NEXT ISSUE

TRANSPORTATION SAFETY MADE SIMPLE!
IN-HOUSE SAFETY FOR AS LOW AS $30 PER DRIVER
Former DOT Officers on Staff
Transportation Safety Programs
Regulatory Compliance
Driver Log Auditing and ELD implementation
FMCSA/DOT Compliance Audits and Reviews
DOT fine negotiations and Ratingupgrades
In-house managment Programs
IRP&IFTA assistance &Permits
Driver Training
OSHA compliance &Audits

Business filings
Public Relations
Insurance assistance and audits
Rapid business transformation
Strategic planning and analysis
Enterprise Risk managment
Human resources tools Small
Business assistance MC
Transfers and Contracts

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

Министерството на транспорта
обнови правилата за часовете на
работа, за да подобри безопасността
и да даде на шофьорите гъвкавост

EDER

ST TE U D TES

Федералната агенция по безопасност на
движението (FMCSA) подписа наредба, с която
променя действащите правила за часовете на
работа (Hours of service – HOS). Нововъведенията
могат да влязат в сила още в края на месец
септември.
Реформата беше публикувана във Федералния
регистър на 1 юни. Производителите на ELD
логбуци ще имат 120 дни преди решението да
влезе в сила, за да програмират устройствата си
спрямо промените. Подобренията на правилата за
тежкотоварните превозни средства са съобразени
с това да се постигне по-голяма безопасност по
пътищата. Транспортният министър Елейн Чао
каза следното: „Шофьорите на камиони вършат
героична работа като поддържат веригата за
доставки, работеща през този безпрецедентен
период. Тези нови правила ще им дадат по-голяма
свобода, за да могат да продължават да движат
Америка”.
Администраторът на FMCSA Джим Мълън беше
цитиран със следния коментар: „ Министерството
на транспорта и администрацията на Доналд
Тръмп се вслушаха в грижите и опасенията на
тираджиите, които поискаха подобрения, даващи
безопасност и гъвкавост.
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Limiters
Новите правила за часовете на работа са одобрени след
като са взети под внимание хилядите коментари на
американския народ. Реформите ще подобрят
безопасността по пътищата на страната и ще заздравят
транспортната индустрия”.
Нововъведенията на FMCSA са базирани на мнението
на народа и предлагат четири съществени промени на
действащите в момента правила за часовете на работа.
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KEEPING YOU POSTED

30-Минутната Почивка

СТАРО ПРАВИЛО
Шофьорите трябва да вземат 30-минутна
почивка и преминат в режим off-duty по време на
първите им 8 часа работа (on-duty).

НОВО ПРАВИЛО

30-Минутната
Почивка

•

FMCSA променя
правилото, за да
осигури безопасност
и гъвкавост като
реформира 30минутната почивка
след осем часа
каране. Вече се
позволява това да
стане в режим на onduty без да се
шофира, вместо да се
минава в off-duty.

1

Шофьорите могат да вземат почивката си
докато са on-duty без да шофират по време на
първите им 8 часа работа.

ИЗВЪНРЕДНИ УСЛОВИЯ

СТАРО ПРАВИЛО

Шофьорите могат да добавят два часа към
техните 11 за каране, но не и към 14-часовия си
on-duty часовник .

НОВО ПРАВИЛО

Шофьорите могат да добавят два часа както към
техните 11 за каране, така и към 14-часовия си onduty часовник. Това прави 13 часа за каране и 16
часа on-duty.
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ИЗВЪНРЕДНИ
УСЛОВИЯ

2

FMCSA изменя
• изключението
за

каране в
извънредни
условия като
увеличава с
максимум два часа
прозореца, в който
шофирането е
позволено.
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OFF-DUTY РАЗДЕЛЯНЕ

OFF-DUTY
РАЗДЕЛЯНЕ

СТАРО ПРАВИЛО

Шофьорите могат да разделят 10-те си часа
оff-duty на два периода от по осем и два часа.
По-малкият от тези периоди се брои към
техния 14-часов часовник.

НОВО ПРАВИЛО

3

Освен разделението 8/2, водачите могат вече
да цепят деня си и на 7/3 часа. Нито един
период не се брои към техния 14-часов
часовник.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА КЪСИ ТОВАРИ

НОВО ПРАВИЛО

Шофьорите, които превозват товар в радиус
от 150 въздушни мили, не се налага да водят
отчет за техния режим на работа и имат
14-часов on-duty лимит.
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разделя 10-те часа
оff-duty на два
възможни периода –
8/2 или 7/3 часа.

Нито един период не
се брои към 14часовия часовник за
шофиране.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ ЗА
КЪСИ ТОВАРИ
FMCSA въвежда
•промяна
при късите

СТАРО ПРАВИЛО

Шофьорите, които превозват товар в радиус от
100 въздушни мили, не се налага да водят
отчет за техния режим на работа и имат
12-часов on-duty лимит.

обновява
• FMCSA
правилото като

4

товари, която ще важи
за определени
шофьори, като се
увеличат
максималните on-duty
часове от 12 на 14, а
заедно с това се
удължи разстоянието,
на което водачът може
да управлява камиона
от 100 на 150
въздушни мили.
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Цените на
товарите се
сринаха заради
COVID-19

Пандемията от коронавирус избухна в САЩ в началото на
месец март. Хората масово се презапасяваха със стоки, създаде
се и недостиг, който стана причина за временно увеличение на
товарите и покачване на цените. Имаше достатъчно работа
както за тези, които карат фургони (dry van), така и за
шофьорите на хладилни пратки (reefer). Това продължи в
първите три седмици от месеца, след което изведнъж цените
потънаха стремглаво надолу, като според DAT Truckload

Volume Index дори са паднали значително под обичайното за

сезона. Данните показват, че през първата седмица на април
товарите са намалели с впечатляващите 39%.
До края на март близо 17 милиона американци подадоха
документи за обезщетение за безработица, заявиха от
Министерството на труда. Американската икономика е в такъв
срив, че отчита най-тежката статистика за последното
десетилетие, надминаваща дори кризата от 2008 г . На фона на
стартиралия през март икономически крах транспортната
индустрия все още може да се похвали с добри резултати. През
април обаче нещата се променят. Проучване на изданието
Commercial Carrier Journal (CCJ) за влиянието на коронавируса
върху превозвачите показва, че броят на компаниите, които са
принудени да съкращават служители се увеличава с всяка
изминала седмица през април. От анкетираните фирми 24%
заявяват, че им се е наложило да се разделят с шофьори, а 19%
казват, че са се лишили от друг вид персонал. Цените не са
достатъчно високи, за да покрият нестихващите разходи и
много компании решиха временно да оставят камионите си
паркирани, отколкото да търсят неизгодни товари. Всеки
четвърти собственик на камион е преценил да си остане
вкъщи, показва още справката.
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Все повече е нараснал и броят на шофьорите, които не искат
да излязат на път, защото се страхуват да не се заразят. Почти
половината (48%) от запитаните собственици на компании с по
над 100 камиона казват, че техни водачи са поискали да не
работят. При малките компании процентът спада до 34 на 100.
Транспортните фирми желаят едновременно да са
реалистични и да бъдат в безопасност. Реализмът диктува,
че работата трябва да продължи, но стремежът за
безопасност означава, че шофьорите искат да стоят
настрана от пътя. Предимно тираджиите с повече опит и
години зад волана са тези, които избират да си стоят вкъщи
и това е техен избор, който трябва да бъде уважен. Златната
среда са тези, които паркират камиона в очакване на подобри цени.
Транспортните фирми желаят едновременно да са
реалистични и да бъдат в безопасност. Реализмът диктува, че
работата трябва да продължи, но стремежът за безопасност
означава, че шофьорите искат да стоят настрана от пътя.
Предимно тираджиите с повече опит и години зад волана са
тези, които избират да си стоят вкъщи и това е техен избор,
който трябва да бъде уважен. Златната среда са тези, които
паркират камиона в очакване на по-добри цени.
Има и още причини за спада на товарите. Много бизнеси в
страната не работят, а това води до липса на потребление
дори и за най-важните продукти и суровини. В резултат на
това няма търсене на превозвачи, което означава малко
товари на ниски цени. От това страда почти всеки спектър
на бизнеса. Няма продажба на камиони и ремаркета,
фабриките са в застой, производителите са принудени да
анулират поръчки.
Компаниите, които в началото на карантината караха
извънредни товари, за да обслужат възможно най-бързо
жизненоважни бизнеси (хранителни магазини, болници и
др.) сега се сблъскват с липса на товари и ниски цени.
Превозвачите са изправени и пред други премеждия –
брокери, факторингови компании и клиенти, които забавят
плащания, понякога между 60 до 90 дни. В тези условия на
бавене на дължимите суми индустрията би страдала дори и
при по-добри времена.
Близо две трети от запитаните са на мнение, че товарите ще
продължават да спадат през следващите 30 дни или поне
докато трае карантината. Засега единствената липса на стоки
се забелязва при някои продукти в хранителните магазини,
за което по-малките компании могат да помогнат. При
големите пратки обаче изгледите изобщо не са
оптимистични.
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БРОКЕРСКИ
ИЗМАМИ
Ще ви запознаем с една измамна схема чрез
която мними брокери мамят шофьорите.
Първата стъпка на мошениците е да се
представят за реален превозвач и намират товар,
пуснат от истински брокер (да го наречем брокер
А). Нека дадем пример с пратка вода от Ню
Джърси до Флорида. След това те крадат
информацията за превозвача чрез уебсайта на
министерството на транспорта или други
източници и се свързват с брокер А, за да
резервират товара. Истинският брокер приема
офертата,
а
измамниците
използват
откраднатата самоличност и се представят за
фалшив брокер (ще го наричаме брокер Б) и
правят така, че да се получи двойна резервация.
Брокер Б изпраща превозвача до шипъра с
инструкциите да изпрати имейл с фактурата
веднага щом я получи. Измамниците след това
преправят документа сякаш самите те са
получили товара и го изпращат обратно на
брокер А. След като измаменият камион е
натоварен с водата и започне да се движи към
крайната точка,
шарлатаните получават
експресен код от брокер А за паричен аванс от
картата за гориво, който може да бъде осребрен
веднага.
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Превозвачът на водата, без да подозира,
получава документите от шипъра, изпраща ги на
фалшивия брокер Б, доставя пратката, получава
фактура и чака да му бъде платено, само че това
не се случва. Самозванците вече са се сдобили с
доказателство, че пратката е пристигнала и искат
от брокер А друг експресен код за стойността на
цялата доставка и го депозират.
Измаменият превозвач може и да успее да
проследи схемата до първоначалния брокер
посредством шипъра и да си поиска парите като
каже, че е станал жертва на измама, но доста
често това не се случва.
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КАК ДА ПОЛУЧИМ
ОПРОЩАВАНЕ НА

PPP ЗАЕМА

ПРОЦЕСЪТ ПРЕДИЗВИКВА
ОБЪРКВАНЕ

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ!
Агенцията за малък бизнес (SBA) и Министерството на
финансите най-после стартираха процедурата за
кандидатстване за опрощаване на заема PPP (Paycheck

Protection Program).

Крайният срок за публикуване на
указанията съгласно CARES Act изтече в края на април, но
заради пандемията той беше просрочен, а условията не бяха
достатъчно ясни.

КАКВО ЗНАЕМ

Заемите могат да се ползват в продължение на период от
осем седмици като 75% от парите трябва да отидат за

плащания на служители, а останалите 25% могат да бъдат
харчени за неща като лихви по ипотеки и други разходи.
От Агенцията за малък бизнес заявиха, че скоро ще
представят допълнителна информация и регламенти за
кандидатстването. Много бизнеси разчитат на това
опрощаване, в противен случай ще имат заем от 1%, който
да върнат за две години.
Една от основните страни на новата процедура по
опрощаване е, че дава гъвкавост на бизнесите, които са
получили заема по средата на техния платежен период.
Компаниите ще могат да използват алтернативен срок на
ведомост. Тези, които насрочват плащания веднъж или
два пъти седмично през период от осем седмици ще могат
да калкулират "eligible payroll costs" като използват първия

платежен период след като получат парите по PPP. Друго
важно уточнение касае опасенията, че опростени могат да
бъдат само разходите, които са начислени от момента на
получаване на заема. Получателите могат да включат
плащания за заплати и определени други разходи,
начислени пред периода от осем седмици след получаване
на заема, стига те да са ги изплатили преди или на датата,
на която обикновено извършват процедурата.
Формулярът за кандидатстване съдържа и ново
изключение за опрощаване на тези получатели, които са
направили писмено предложение на служителите си да
ги назначат, което обаче е било отхвърлено. Бизнесите
отдавна се страхуваха, че нямат да получат опрощаване,
ако не успеят да преназначат работниците си навреме.
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КАКВО ОСТАВА НЕЯСНО
Почти цялата процедура по кандидатстване представлява
формуляр, който е базиран на математика и изчисления. Ще
ви бъде трудно, ако няма кой да ви помогне. Експертите
казват, че дори адвокатите се затрудняват как да
интерпретират отделните въпроси и как да направят
изчисленията, та какво остава за един семеен бизнес,
ръководен от двама души. Мнозина се надяваха, че
периодът, в който могат да се харчат средствата ще бъде
удължен, но това не се случва и осемте седмици остават..

Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act

CARES ACT

Агенцията за малък бизнес скоро издаде регламентите и
насоките в помощ на получателите, които попълват своите
молби. Инструкциите и указанията за отговорностите и
стъпките, които могат да се предприемат за улесняване на
процеса включват:
• Възможност получателите да изчислят плащанията си
чрез използването на алтернативен период на плащане,
който се изравнява с обичайния цикъл за плащане.
• Възможността да се включат eligible payroll and non-payroll

expenses, начислени или платени през периода от осем
седмици от получаването на PPP заема.

• Инструкции стъпка по стъпка как да се направят
изчисленията по CARES Act, за да се потвърди, че се
класирате за опрощаване на заема.
• Прилагане в полза на получателя на изключението за
опрощаване на заема, основаващо се на преназначаване
до 30 юни.
• Опрощаване на получатели, които са отправили писмена
оферта за преназначаване, която е била отхвърлена.

PPP е създаден от CARES Act и целта му е да осигури заеми на

малки бизнеси, които могат да бъдат опростени, за да може на
американските служители да продължат да бъдат изплащани
заплати по време на пандемията от COVID-19. Публикуваните
документи ще помогнат на фирмите, които търсят
опрощаване в края на периода от осем седмици, който
започва с изплащането на заема.

SBA пусна план за бизнес
възстановяване

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Въпрос 1: Как да разбера дали съм получил ЕI DL? Кандидатствах на 9-

ти април с потвърждение. Все още не съм получил нищо.
Отговор 1: SBA обработва кандидатурите. Аз лично знам за

случаи на хора във вашия окръг, които вече са получили
средствата. Ако сте получил потвърждение, значи сте на
правилния път. Може да се обадите в случай, че имате повече
въпроси.

Въпрос 2: Може ли да предположим, че събиранията на г олеми г рупи от
хора (от 100 до 2000 или повече души) ще бъдат забранени през лятото
заради COVID-19 и правилата за социално дистанциране?

Отговор 2: На този етап събирания на големи групи от хора

няма да бъдат разрешени до фаза 4 от плана за отваряне на
Илинойс. Ние смятаме, че това ще се случи след доста време, но
не разполагаме с конкретна информация. Всичко зависи от
разпространението на болестта.
Въпрос 3: Ако някой се зарази с коронавирус на работа, властите ще приемат
ли това за моя отговорност?
Отговор 3: На този етап ако собствениците на бизнеси не се
чувстват комфортно с това да отворят врати и са загрижени
затяхната отговорност, те имат правото да ги оставят затворени
Въпрос 4: Разходите по спазване на разпоредбите се покачват докато

бизнесите не работят на пълни обороти. Предлагат ли властите финансови
облекчения, за да помогнат на компаниите, които спазват ограниченията.
Например осигуряване на предпазни дрехи и материали?
Отговор 4: В момента ние проучваме дали съществуват грантове,

които да осигуряват подобно нещо на съдействащите бизнеси.
Ще продължим да ви информираме чрез актуализация по имейл
или в нашия блог.

Офисът на SBA в Илинойс и подразделението
в Спрингфилд

са отговорни за изпълнението на програмите и
услугите на SBA в щата Илинойс и неговите 102 окръга.

Where to Find the SBA

SBA Illinois District Office - Chicago
500 W. Madison St., Suite 1150
Chicago, IL 60661
P: (312) 353-4528

Serving the following 29 counties in northern Illinois: Boone, Bureau,
Carroll, Cook, DeKalb, DuPage, Ford, Grundy, Henry, Iroquois, Jo Daviess,
Kane, Kankakee, Kendall, La Salle, Lake, Lee, Livingston, Marshall,
McHenry, Mercer, Ogle, Putnam, Rock Island, Stark, Stephenson,
Whiteside, Will, Winnebago

*******************************************************************

SBA Illinois Branch Office - Springfield
3330 Ginger Creek Rd., Suite B
Springfield, IL 62711
P: (217) 793-5020

Serving the following 73 counties in central and southern Illinois: Adams,
Alexander, Bond, Brown, Calhoun, Cass, Champaign, Christian, Clark,
Clay, Clinton, Coles, Crawford, Cumberland, DeWitt, Douglas, Edgar,
Edwards, Effingham, Franklin, Fulton, Gallatin, Green, Hamilton, Hancock,
Hardin, Henderson, Jackson, Jackson, Jasper, Jefferson, Jersey, Johnson,
Knox, Lawrence, Logan, Macon, Macoupin, Madison, Marion, Mason,
Massac, McDonough, McLean, Menard, Monroe, Montgomery, Morgan,
Moultrie, Peoria, Perry, Piatt, Pike, Pope, Pulaski, Randolph, Richland,
Saline, Sangamon, Schuyler, Scott, Shelby, St. Clair, Tazewell, Union,
Vermillion, Wabash, Warren, Washington, Wayne, White, Williamson,
Woodford
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КАК ДА ЗАПОЧНЕМ СОБСТВЕН
ТРАНСПОРТЕН БИЗНЕС?
Продължение от миналия брой

Както ви разказахме в миналия ни брой,
стартирането на собствен бизнес с камиони
съсвсем не е лека задача и съществуват много
обстоятелства, които трябва да бъдат внимателно
премислени преди да се впуснете в подобно
начинание. Да речем, че нямате опит в
индустрията ,но пък за сметка на това ви бива в
предприемачеството и финансовата страна на
това да разполагате с бизнес. В такъв случай също
може да излезете печеливш, но все пак ще ви е
необходимо да научите спецификите и
изискванията на бранша. Трябва да се запознаете
с това как работи кредита, застраховката,
лицензирането и всички останали неща по
камиона, които ще ви помогнат да положите
основите на едно печелившо начинание.
Safety Lane е вашият наръчник в транспортния
свят и ще ви помогне с първите стъпки, които
ние ви препоръчваме да направите.

СТЪПКА 1: ЗНАЙТЕ С
КАКВО СЕ ЗАХВАЩАТЕ!

Очертайте бизнес план – какво искате да постигнете и какъв
риск сте готови да поемете. Това е абсолютно задължително за
почти всеки бизнес и важи с пълна сила и за транспортния.
Много основатели на компании, в които собствениците карат
сами за себе си, решават, че защото няма да назначават
служители могат да разчитат на каквото стане, но ние не ви
съветваме да действате така. Бизнес планът ще ви помогне да
следвате процедурите и да имате ясни цели, които да достигате.

• Започнете с това какъв тип компания искате да създадете:
- едноличен търговец, S-корпорация, C-корпорация или
дружество с ограничена отговорност.
• Върху какви товари искате да се концентрирате –
- превоз на дълги или на къси разстояния?
• Ще бъдете ли шoфьор или ще плащате на други хора?
• Ще купите ли собствени камиони или ще вземете под наем?
• По какъв начин ще се разраства бизнеса?
• Включили ли сте в бюджета допълнителни разходи?
• Какви са финансовите ви прогнози?
Тези, а и много други въпроси, трябва да получат отговори по
време на оформянето на вашия бизнес план.
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INDUSTRY INSIDES

СТЪПКА 2 : ТРАНСПОРТНАТА

ИНДУСТРИЯ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
РЕГУЛИРАНА
Преди да можете да излезете на пътя вие трябва да
сте се сдобили с необходимите лицензи,
разрешителни и документи, необходими за
управление на една браншова компания. Част от
тях включват:
• Свидетелство за управление на камион (CDL)
• Номер от министерството на транспорта
(USDOT Number)
• Номер на превозвача - MC Number
Номерът на превозвача е уникален за всяка
компания и позволява на Министерството на
транспорта да създаде досие за безопасност.
Информацията се използва по време на пътни
проверки, одити и разследвания на катастрофи.
Всеки един транспортен бизнес, който се занимава с
търговия, трябва задължително да има такъв
номер, без значение дали превозвате вътрешни или
международни товари.
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Колко струва
стартирането на
транспортна компания?
Сигурно се питате колко ще струва да излезете на
пътя, след като сте приключили с бизнес плана.
Отговорът е: „зависи”. Размерът и обсегът на
компанията са решаващи в определянето на
първоначалните разноски, необходими за
потръгването на бизнеса.
Ето няколко разхода, които са задължителни в
началото:
•
•
•
•
•
•
•

Регистрация и оформяне на документи – $500+
IRP регистрационен номер – $1800+
Данък тежко превозно средство – $550
Заплата на шофьор – средно-годишно $43,680
Камион – между $15,000 и $175,000
Номер от Министерство на транспорта – $300
Единна регистрация на превозвач (Unified Carrier
Registration) – $76+
• Застраховка – $10,000+ средно-годишно
• Издаване на CDL – $142.25+
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КАК ДА ЗАПОЧНЕМ СОБСТВЕН
ТРАНСПОРТЕН БИЗНЕС?

INDUSTRY INSIDES

Продължение от миналия брой

СТЪПКА 3: ИЗБЕРЕТЕ

ПРАВИЛНИЯ ЕЛЕКТРОНЕН ЛОГБУК (ELD).
Присъствието на такова устройство в
ТИР-а е задължително.
Логбукът автоматично се синхронизира
с камиона и отчита оставащите часове
за каране и други важни данни.

СТЪПКА 4: НАПРАВЕТЕ СИ ЗАСТРАХОВКА.
Задължително помислете дали да не си направете
полица, която да покрива всякакви щети.
Пораженията по камиона могат да не са само
физически. Ако някой от вашите шофьори блъсне
човек, компанията ви може да се окаже ответник
в съда.. За да не се налага да плащате колосални
суми по съдебни споразумения, бъдете сигурни, че
имате добра застраховка. Според разпоредбите на
FMCSA само гражданската отговорност трябва да
покрива щети между $750,000 и $5,000,000.

Обикновено фирмите започват със следните
застраховки:

* Гражданска отговорност
* 3астраховка на превозното
средство (Auto Physical Damage)
* 3астраховка на товара (Cargo)
* Oбща застраховка (General Liability)
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СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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Животът на шофьора:

Заслужава ли си да седнем зад волана?

Целта на тази статия не е да представи живота
на шофьора на камион като нещо прекрасно и
романтично. Както всяка друга професия и тази
има своите преимущества и недостатъци.
Истината според нас е, че това е една трудна
кариера, изпълнена с много самота и неволи, но
и чудесен начин да се изкарат бързи пари, с
които да се издържа цялото семейство.
Тираджиите много често имат свободата и да
работят по свои собствен график, нещо, считано
за лукс при други професии. Водачите на
камиони са основна част от икономиката на
САЩ и с тяхно участие се задвижват сектори
като търговия на дребно, производство,
автомобилна
и
хранително-вкусова
промишленост.
Повече от 70% от товарите в тази страна се
пренасят
на
колела.
Без
транспортната
индустрия би било немислимо обществото да
има достъп до стоките и продуктите, които
ползва всеки ден.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Тираджиите започват да получават висока
заплата още в самото начало. Предишен
опит почти не се изисква.
2. Има сигурност на работното място
3. Професионалната книжка (CDL) се изкарва
сравнително лесно
4. Получавате същите придобивки като на
други работни места
5. Плащат ви, за да отидете и да видите
невероятни места
6. Имате голяма независимост
7. Може да получавате бонуси, ако приемете
определени маршрути
8. С работата си помагате на други хора
9. Може да използвате CDL-а си и за други
неща
10. Карането на камион не натоварва цялото
ви тяло
11. Може да се отдадете на страстта ви да
шофирате

Всяка година по пътищата на Америка се
пренасят около 10,5 милиарда тона товари.
Повече от 3,6 милиона камиони кръстосват
страната, за да правят доставки. Всеки един
камион се нуждае от шофьор, който да
товари и да разтоварва стоката, която
пренася.
Американската
асоциация
на
тежкопревозвачите очаква повишаване на
товарите с поне 25% до 2030 г. Индексът на
индустрията се е повишил с близо 7 на 100
за 2019 г. в сравнение с 2018 г. Тези цифри
означават, че работа има и ще продължава
да има за тези, които дерзаят да седнат зад
волана и да се превърнат в шофьори на ТИР.
Ако това кратко въведение ви се струва
достатъчно убедително, продължете да
четете. В този и следващия брой Safety Lane
ще ви запознае с плюсовете и минусите на
професията, за да може да прецените за себе
си дали си заслужава да се впуснете в едно
таково приключение. Нека започнем като
изредим „за” и „против”, а след това обясним
всяка една характеристика в детайли.

НЕДОСТАТЪЦИ

1. Животът на шофьора може да
бъде самотен
2. Работата е свързана с много стрес
и напрежение
3. Трудно може да си настроите
режим на ядене
4. Храните се където намерите
5. Прекарвате много време извън
дома и семейството
6. Трябва да сте много търпелив и
внимателен зад волана
7. Спането също може да бъде
проблем. Налага се да спите в
камиона
8. Времето е голям фактор и може
да ви се наложи да шофирате в
екстремни условия
9. Личната хигиена също е трудна за
поддържане

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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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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Съдебен удар по амбициите
на Tesla

TE

NE S

БЪДЕЩЕТО НА ТРАНСПОРТА

В миналия брой ви разказахме за амбициите на
Tesla да промени бъдещето на транспортната
индустрия като трайно навлезе на пазара с товари
с нова версия на своя прототип на електрически
тежкотоварен камион. В настоящето издание на
Safety Lane ще ви запознаем с едно съдебно дело,
заведено срещу компанията на Илон Мъск от
техния конкурент Nikola Motors. Искът е на
стойност 2 млрд. долара. В него се твърди, че от
Tesla са копирали елементи от дизайна на Nikola
One – водещият модел камиони на компаниятажалбоподател. Nikola One беше представен през 2016
г., а машината на Tesla – година по-късно. В иска се
твърди, че дизайнът на електрическия
тежкотоварен камион нарушава патентното
право на няколко елемента от дизайна на
захранвания от водород Nikola One.

SAFETY LANE 32

Плагиатството е станало умишлено и заради него
возилото на Tesla е с аналогичен дизайн на своите
предни калници, предно стъкло, средни врати и
аеродинамичен корпус , твърдят в жалбата си още
Nikola Motors. Tesla категорично отрича тези
обвинения.
Ето какво се казва в жалбата на Nikola Motors:
„Дизайнът на Tesla предизвиква объркване сред
клиентите.
Това
объркване
отклонява
продажбите в тяхна полза за сметка на нас. В
допълнение всички проблеми свързани с
тежкотоварния камион на Tesla ще бъдат
приписани на Nikola One и по този начин ще бъдат
нанесени щети на нашия бранд”. В иска са
посочени серия от проблеми като „запалване на
функции,
акумулатора”
и
„автономни
причиняващи злополуки с фатален край”, които
според Nikola индустрията неправилно отдава на
тях, а не на Tesla.
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На делото беше даден ход, но съдебните процедури вървят
изключително бавно. Някои от исканията на Nikola Motors
затрудняват експертите. Едно от твърденията на
компанията-ищец е, че сходните коефициенти на влачене
на двата модела (0.37 за Nikola One и 0.36 за Tesla) представляват
доказателство за това, че електрическия камион се е опитал
да копира от водородния си събрат. От записките по делото
става ясно, че през септември м.г. Tesla е отправила към
Патентното бюро молба запазеното право на Nikola One за
странична врата да бъде признато за невалидно.
Запитването е отхвърлено от Бюрото. Това е една
миниатюрна победа за Nikola One. От правния екип на
компанията определиха решението като стъпка напред в
съдебния процес и че вярват, че казусът ще бъде разрешен
справедливо. Специалистите обаче са на мнение, че това е
една изключително трудна за спечелване битка, защото
твърденията за плагиатство са много трудно доказуеми в
съда. Говорител на Tesla заяви: „Очевидно е, че няма
основание за това дело”. Самият Илон Мъск също изглежда
не се притеснява от иска, определяйки ситуацията като
„иронична”.

NE S

Ответник в съда или не, Tesla продължава с
тестовете на новия си тежкотоварен камион и
изглежда, че е едни гърди напред пред своя
конкурент. Nikola One беше представен преди
машината
на
Tesla,
но
прототипи
на
електрическото возило вече извършват реални
тестове. Наблюдавани са опити с машината в
тежки условия, което насочва към мисълта, че от
Tesla наблягат на експериментите сериозно.
Прогнозите на експертите са, че ако всички
твърдения за тестовете с камиона са верни, това
означава, че Илон Мъск планира да започне
масово производство по-късно през настоящата
година и по този начин значително да изпревари
прекия си конкурент.

ЖЕНИТЕ В ТРАНСПОРТA: Новата ЕРА
Шофирането на камион може и да е
предимно мъжка работа, но в последно време
все повече представители на нежния пол се
захващат с тази професия. Проучванията
показват, че жените съставят пет процента от
водачите на тежкотоварни машини. В
сегашното време половото равенство и
разнообразието на работното място са
смятани за съвсем нормални неща. Жените
имат правото да празнуват извоюваната от
тях привилегия да работят наравно с мъжете,
но все пак трябва да имат предвид, че
управлението на ТИР може да представлява
трудност за тях.
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В тази професия са налице фактори и
специфики, които могат да бъдат
препятствия за жените и да им
попречат да изпълняват задълженията
на максимална степен. Успеете ли
веднъж да се справите с тях обаче,
очакват ви страхотни възнаграждения.
Safety Lane e вашият наръчник в
транспортния свят и ще ви запознае с
трудностите, с които нежния пол
може да се сблъска, както и начините за
тяхното преодоляване.
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ЖЕНИТЕ В ТРАНСПОРТA:
Съвети за безопасност към
жените шофьори на ТИР
Карането на ТИР е тежка и изтощителна работа.
Мъжете срещат серия от изпитания докато
кръстосват
магистралите
из
цялата
страна.
Шофьорите навъртат десетки хиляди мили и са
изправени пред проблеми, свързани с безопасността
и здравето. Жените са изложени дори на още поголям риск.

1. Да бъдеш шофьор на тежкотоварен камион не означава

единствено да въртиш волана. От тираджиите много
често се очаква да участват в разтоварването, когато
достигнат до точката на доставка. Понякога пратките са
изключително тежки и дори мъжете се затрудняват,
когато трябва да ги вдигат и пренасят.
Женското тяло е физически по-слабо от мъжкото, затова
ако дамите се впуснат в такова начинание, това означава
допълнително натоварване на техния гръбнак. Ако искате
да можете да се справите с това препятствие, ние ви
съветваме да правите редовно упражнения с цел да
укрепите мускулатурата на гърба си и да бъдете поиздръжливи ако се наложи да вдигате тежко.

2. Жените шофьори са в по-голяма опасност отколкото
мъжете докато са на дълъг път. Повечето тираджии
прекарват няколко поредни нощи докато завършат курса
си. Те ядат, спят и се къпят на места за отдих,
тръкстопове и бензиностанции. Жените могат да се
озоват в беда в слабо осветени зони за паркинг, където
крадци или бандити могат да решат да ги ограбят или да
се възползват от тях. Съветваме дамите да паркират
единствено на места с достатъчно светлина и да сипват
бензин и да си набавят необходимите продукти само
през деня. Сама пътуваща жена лесно може да бъде
нападната, когато няма кой да се притече на помощ.

ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ
1. Необходимо е всички шофьори, независимо от
пола, да са наясно с частите, механиката и
спецификата на камиона. Добре е да знаете как
се сменят крушки, как се проверява нивото на
маслото, а при извънредна ситуация – дори да
смените спукана гума (да, знаем, че звучи
трудно).

2. Работата на шофьора е самотна. Водачите могат
да прекарат седмици на пътя, без да има с какво
да се развличат освен със слушане на музика и
вглъбяване в собствените им мисли. Абсолютно
задължително е да може да издържате на този
начин на живот и да не се отегчавате лесно.

В заключение можем да добавим, че сме
сигурни, че все повече жени ще поемат по
пътя на шофьора и ще запълват работните
места в индустрията. Работата не е лесна, но
жените са доказали готовността си да
преодоляват
границите
на
половите
предразсъдъци. Предстоят интересни времена
за транспортния бранш.

СЛЕДВА ПРОДЪЛЖЕНИЕ
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Попитай
Експертите
„Знанието се увеличава когато го
споделяме, а не когато го пазим за
себе си.“

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:

22
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Как да изберем
правилната карта
за гориво

ASK THE EXPERTS

Нека да започнем със следния въпрос „Какво е карта за
гориво“. Това е вид карта, най-често използвана за
закупуването на бензин или дизел. Картата за гориво също
може да използвана за заплащане на ремонти, гуми,
поддръжка на камионите ви и т.н. Много от днешните карти
за гориво имат и кеш продукти с които можете да заплатите
за товарене/разтоварване, може да изтеглите кеш, платите с
чек за услуги и т.н.
Какво прави картите за гориво различни са репортите,
които предоставят. Те спестяват време за счетоводство,
същото така могат да бъдат интегрирани със софтуер за да
виждаде в реално време всички транзакции, в кой щат се
случват и какво бива закупувано.

Как да решим коя карта е найдобрата за нас?
В края на деня повечето хора използват горивни карти, за да
спестят пари. С всички карти, които в момента са на пазара,
може да отнеме известно време да на структурата на
отстъпките, преди да можете да определите напълно коя от
тях всъщност ще спестите най-много. Помислете за следните
въпроси, когато пазарувате за горивна карта:

• Дали отстъпките са от кеш цената или от
кредит цената?
• Дали отстъпките фиксирани от цената на
дребно, или са от цената на
едро + комисионна
• Дали отстъпките се дават по време на
танзакцията или на края на месеца като чек?
• Какви такси плащате за да използвате картата?
• В кои бензиностанции може да зареждате и
колко голяма е мрежата с отстъпки?
• Има ли допълнителни ползи от картата освен
отстъпки?
Отстъпките от кредит цената, не са добра сделка в
много от случаите, особено когато ги сравним с
отстъпките от кеш цената. Причината поради, която
бензиностанциите ни таксуват кредит цената е за да
компенсират за таксите, които кредитните карти ги
таксуват. Когато взимате отстъпки от кеш цената,
означава, че получавате допълнителни пари от найниската възможна цена.

Каква е разликата между
Отстъпките от цената на дребно,
и от закупуване на горивото на
цената на едро + комисионна?
Когато получавате отстъпка от цената на дребно, тя е
винаги фиксирана и не се променя базирано на цената.
Когато закупувате горивото на цена на едро и
заплащате комисионна на бензиностанцията, вашите
отстъпки варират заради разликата в печалбата, която
всяка бензиностанция има на галон
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Ако речем вие заплащате 5 цента комисионна на цената на
едро, а тяхната печалба е 30 цента, това значи, че отстъпката
ви е 25 цента, но ако печалбата им е само 10 цента, това значи,
че отстъпката ви ще е само 5 цента.
Повечето карти за гориво имат различни такси. Те варират
според разичните фирми, но най-често биват – такса на
всяко зареждане (транзакция), месечна такса, годишна
такса и такса за отваряне на карта, която се заплаща
веднъж, Бъдете внимателни когато избирате карта, защото
има фирми, които таксуват до $5 на зареждане.
Друг фактор при избора ви на карта трябва да бъде
големината на тяхната мрежа от бензиностании. Бъдете
сигурни, че ще имате достатъчно бензиностанции на
маршрутите си и че няма да се наложи да зареждате в
локации, в които нямате отстъпки или ще ви таксуват
екстра за зареждане извън мрежата.

Защо ни е необходима карта за гориво:

#1: От полза са за шофьорите

С повечето карти за гориво може да се плаща на която и да е
бензиностанция в страната. Картите са удобни за шофьорите,
които могат да зарeдят където и когато поискат. По този
начин може да сте сигурни, че водачите ви ще мога да сипят
гориво по-най-удобния начин.

#2: Картите за гориво ви помагат да спестите
Знаете ли, че горивото е най-големият разход за шофьора на
камион като изключим поддръжката на возилото. Картите за
гориво дават възможност на водачите да спестят, защото
предлагат промоции за по-ниски цени, а това води до по-ниски
разходи.

#3: С картите за гориво имате повече
контрол какво харчите

С картите за гориво лесно разбирате колко плащат шофьорите
ви на бензиностанцията. Може да поставите лимити на
харчене, както и други ограничения. По този начин лесно може
да управлявате парите си, предназначени за разходи за гориво
на вашите камиони.
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#4: С картите за гориво може по-лесно
да водите отчет

С картите за гориво е много лесно да организирате
плащанията и да знаете кога и къде сте зареждали.
Просто трябва да влезете в своя интернет акаунт и така
може да видите всяка транзакция с подробна
информация. Този виртуален отчет ви спестява време
и пари като ви помага да следите бизнес разходите си.

#5: Картите за гориво предотвратяват
измамни таксувания

Няма нищо по-неприятно от това да ти начислят
плащане, което не си направил и да трябва да го
оспорваш пред твоя кредитор. С картите за гориво тези
проблеми се разрешават защото те имат допълнителна
защита от неодобрени транзакции. Шофьорите трябва
първо да въведат своя PIN номер преди да ползват
картата. По този начин собствениците на картата могат
лесно да предотвратят измамите преди те да са се
превърнали в правен проблем.
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Как правилно да използваме DataQ

Този път в рубриката ни “Попитай експертите” ще ви
представим 9 съвета как правило да използвате DataQ
платформата на Федералната агенция по безопасност на
движението (FMCSA), за да отправите искане за преглед на
данни
1. Направете запитването в най-подходящото време. Не съществува
ограничение кога информацията трябва да бъде оспорена ако се
отнася за вашия CSA резултат или профил, но ние съветваме да
сторите това от две до три години преди да е изтекла и вие сте
собственик на лизингов камион или карате за някоя компания.
Пояснете точния вид запитване. Възможно е вашето искане да бъде

2. коригирано от агенцията още на ниво подаване на заявката. Още

когато внасяте своята молба бъдете сигурни, че избирате правилното
действие и пояснете към какво има връзка самото запитване –
нарушение, проверка, произшествие и т.н.

3.

Имайте под ръка точния номер на доклада. Така помагате на
агенцията да разбере дали рапортът от проверката или злополуката
принадлежат към нейните правомощия и дали могат да осигурят
достъп до доклада с осигурения от вас номер.

4. Дайте ясно и подробно обяснение какво искате да бъде проверено.
В случай,че намирате описанието за недостатъчно пълно,
използвайте секцията за допълнителни обяснения, така че да стане
ясно какво липсва. Агенцията обяснява този казус така: „Много често
забелязваме, че някои искания питат за едно нещо, а се оказва, че две
или други неща в доклада не са правилни. Ние ще ги коригираме. Ние
също се стремим и имаме интерес информацията да е пълна и
достоверна. Искаме да ограничим негативното въздействие върху
вас”.

5. Подсигурете колкото се може повече допълващи документи,
например снимки, показващи нарушение при поддръжката. Ако
смятате, че срещу вас има извършено нарушение или назначена
грешна проверка по DOT номер или пък на грешния водач, прикачете
съответните документи като регистрация на камиона, шофьорска
книжка или копие на документа за лизинг. Според агенцията това е
едно от най-важните неща, които помагат за разрешаването на
искането за преглед на данни.
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Как правилно да използваме DataQ
9 съвета как правило да използвате DataQ платформата на
Федералната агенция по безопасност на движението (FMCSA),
за да отправите искане за преглед на данни
6. Бъдете сигурни, че вашето искане е достатъчно
професионално и подробно поднесено.

7. Придържайте се към фактите. Въздържайте се от това
да изразявате лично мнение или да тълкувате
обстоятелствата както ви е удобно.

8. Искайте допълнително време, ако ви е необходимо.
Може просто да изпратите имейл, за да поискате
отсрочка, в която да представите допълнителни
документи, които ще помогнат за изясняването на
казуса.

9. Бъдете готови да сведете нещата докрай. Имате право

да обжалвате всяко решение, взето от щатската ви DataQ
служба. В Аризона и Ню Хемпшир молбите за
обжалване се гледат от представители на индустрията и
полицейските служби, докато в останалите щати те се
отработват по-неформално. Не се страхувайте да
поискате преглед от втора инстанция, вашата
информация ще бъде прегледана повторно от хора с
допълнителен опит, където и да се намирате.
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ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ВЪНШЕН ВИД
Съвети за КОСА
за МЪЖЕ

Подгответе се предварително, за да
нямате проблеми

• Мийте за по-дълго време косата си в деня
преди да тръгнете на път
• Не ползвайте топла вода. Не е полезно за
косата и скалпа
• Използвайте дълбокопочистващ шампоан
веднъж седмично, за да премахнете
натрупванията в косата
• Използвайте балсам, за да придадете обем
на кичурите и да премахнете мазнината
от скалпа. По този начин създавате
подходяща основа за поддръжка на
косата

Запасете се с продукти за път

Задължително носете подходящата козметика,
когато тръгнете на път. Препоръчително е да
вземете шампоан за суха коса, който се
използва преди косата да се омазни.

Не прекалявайте с гребена

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ

СЪВЕТИТЕ НА ЛИДИЯ
•
•
•
•

• Едно прокарване на гребена през косата
трябва да е достатъчно, за да се срешите
ако имате дълга коса. Въздържайте се от
повече
• Колкото повече пипате косата си с ръце,
толкова повече карате жлезите да
отделят мазнина
• Най-добре е да носите косата си „небрежно”

Мийте косата си на всеки два или три дни Не прекалявайте с продуктите
Ако е необходимо да изглеждате
Използвайте шампоан без химикали
представително, придържайте се към гелове
Използвайте вакса вместо гел
за лека фиксация или вакса на водна основа.
Запишете си предварително час при
Тези продукти са комфортни за носене и се
отстраняват лесно
фризьор или бръснар
Не пипайте косата си
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Придържайте се към правилата на истинския
джентълмен. Гледайте, но не пипайте. Колкото
повече си играете с косата, толкова по-мазна
става тя, защото попива и мазнината по вашите
пръсти и длани, а освен това се омазнява и по
естествен начин.
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ВАШЕТО ЗДРАВЕ И ВЪНШЕН ВИД
Съвети за КОСА
за ЖЕНИ

Сред най-добрите неща, които дамите
тръгнали на път могат да направят, е да
вземат със себе си твърд шампоан (на
снимката по-долу). Те са чудeсен избор за
дълги разстояния, защото издържат до 50
миения. Като допълнение те са много
удобни, ако искате да не пренасяте
течности. За съжаление такъв тип балсами
почти не се намират. За да съкратите броят
продукти, които носите, пробвайте
шампоан и балсам две в едно или опитайте
заместител, като кокосово масло например.
Може да ползвате и естествени масла за
грижа за коса и кожа.

Изберете основните уреди

Съветите на Лидия за поддръжка на
коса, когато сте на път
• Кок – лесният начин да скриете мръсна или рошава коса
• Конска опашка – няма значение дали ще я вържете високо или
ниско. Този тип носене на коса създава впечатление за чистота
през горещия ден
Фиби – Защипване, прихващане, фиксиране. Може да правите
•
каквото си поискате с тези малки чудеса.
• Шапка – изглежда стилно, а всъщност прикрива неподдържаната
коса. Как да не я използваш?
Сух шампоан или бебешка пудра – Може да ги използвате ако
• бързате и нямате нищо друго под ръка
• Лента за коса – тънък и деликатен начин да превърнете птичето
гнездо в прическа на модел
• Плитки – трябва да може да сплитате косата си поне по един начин

Как да избегнем развалени къдрици
След душ използвайте лак за коса, сплетете косата си и стойте
така един ден. На следващия ден махнете плитката и
използвайте пръстите си, за да срешeте косата си. По този
начин тя ще изглежда секси на вълнички.
Спреят за покритие на корени е задължителен за тези дами,
които боядисват косите си. Нанесете тънък пласт от спрея
около основата на вашите корени и по този начин ще
издържите до следващата среща с фризьора. НИКОГА НЕ
БОЯДИСВАЙТЕ КОСАТА СИ САМА ДОКАТО СТЕ НА ПЪТ!
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Недейте да взимате всички уреди и
аксесоари, които притежавате. Заложете на
сгъваем сешоар, четка и гребен. Пресите за
коса не са достатъчно ефективни, особено
ако имате много къдрава коса. Някои
преносими сешоари могат да служат и за
къдрене, затова те са и по-надеждният
избор. Сешоар с приставка тип четка е за
предпочитане, защото суши и придава
форма на косата.

Ето какви аксесоари трябва да
имате под ръка, когато
тръгнете на път
•
•
•
•

Четка и гребен
Фиби
Ластици за коса
Аксесоар за кок

•
•
•

Лента за коса
Шал
Шапка

113 W Central Rd.
Mount Prospect, IL 60056

847-749-2245

ЩО Е ТО?
Коронавирусът е инфекциозна болест, която обикновено води до
остра респираторна инфекция. Известни са седем разновидности
на заболяването. Счита се, че повечето хора ще бъдат заразени
поне с една разновидност на коронавируса през своя живот.

ПРЕВЕНЦИЯ

Стойте си вкъщи, ако сте болен

Избягвайте контакт с болни хора

Не пипайте лицето си с немити
ръце

Мийте ръцете си поне 20 секунди

Почиствайте и дезинфекцирайте
предмети и повърхности

Покрийте устата си с
кърпичка когато кихате или
кашляте
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Не яжте сурова храна

Избягвайте места с много хора
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Вирусите се предават по въздуха чрез кихане или кашляне, близък
контакт, допир с инфектирани повърхности. Самата болест,
причинена от коронавируса, обикновено трае кратко време и
преминава с болки в гърлото, течащ нос, отпадналост, кашлица и
температура.
Често
срещани

Редки

Температура
Главоболие
Кашлица с кръв

Умора

Суха кашлица
Диария

Натрупване на храчки

Болка в
мускулите

Недостиг на въздух

ИНКУБАЦИОНЕН ПЕРИОД
Инкубационният период на COVID-19 e между 2 и 14 дни. Болните
развиват симптоми през първите 11,5 дни на заразяване като
обикновено това се случва около четвъртия или петия ден след
инфекцията.
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Истинските супергерои!

Шофьорите пренаписаха историята във Вашингтон

Дори карантината и страхът от невидимия
враг COVID-19 не спряха стотиците
шофьори, които подкараха камионите си,
за да протестират в столицата Вашингтон.
Всички те се съобразиха с правилата на
властите и проведоха шествието си при
пълна безопасност. Представителите на
сектора решиха да отстояват позицията си
колкото е необходимо и да не напускат
лагера си докато призивите им бъдат чути
от президента Доналд Тръмп.

„We Deliver
Everything but
BABIES!”

– думи на Майкъл Лендис,
представляващ протестиращите
тираджии във Вашингтон.
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Истинските супергерои!

Шофьорите пренаписаха историята във Вашингтон
Тези храбри мъже и жени стояха пред стъпалата на Белия дом в продължение на повече
от три седмици. Техните усилия са в името на цялата индустрия, а в тяхна подкрепа беше
звукът от клаксоните на камионите, дочут из цялата столица. Тези смели хора настояваха
за промени и не искаха да си тръгнат докато не видят тези промени да се случат.
Създадоха се нови по-добри правила за часовете на работа (HOS), брокерите в момента са
разследвани заради ниските цени. Това може и да е само началото, но ние знаем, че те са
на предните редици и няма да отстъпят докато не постигнат целта си докрай.

Ние от Cellex Consulting Group ви поздравяваме и ви благодарим!!!

SAFETY LANE 49
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МАЛКИ ОБЯВИ
LOOKING
FOR A JOB?

YOUR SMALL
AD

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!

22 - 0 - 11
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МАЛКИ ОБЯВИ
ЮНИ 2020

$$$ HIRING EXPERIENCED $$$
MOTIVATED CHICAGO BASED CDL-A
GENO (773)412-0325

COMING SOON…
TO YOUR LOCAL TRUCK SHOP

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
SAFETY LANE 51

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

