
 

 

Мрежата зарядни станции приемащи AXECARD се разширява към България 

29 Mарт 2021, AXEGAZ Trading and Technologies SAS 

("ATT") продължава разширяването на мрежата от зарядни 

станции за Втечнен и Компресиран Природен Газ (LNG & 

CNG) които примат AXECARD.  

Наскоро добавихме към мрежата си две нови станции в 

България. Те са разположени в Русе, на река Дунав, 

близко до границата с Румъния. 

 

Карта на мрежата станции, които приемат AXECARD, както и 

цялостна информация за статуса им в реално време, може да се 

получи чрез мобилното приложение на  AXECARD: 

 

 

Зарядната станция за Втечнен 

Природен Газ (LNG) е разположена на 

територията на „Дунавска 

индустриална Зона ТЕГРА“ ( бивш 

КТМ ). Тя е първата и за сега 

единствена от такъв вид в България.  

Зарядната станция е със следните 

координати 43.9025717792975 N, 

26.063466944998567 E. Тя е лесно 

достъпна по Главен път 21 ( Русе-

Силистра), който започва от 

Кръговото Кръстовище на Дунав 

Мост и продължава на Изток към 

Дунавска промишлена зона ТЕГРА. 
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Другата станция е предназначена за 

Компресиран Природен Газ (CNG). 

Тя е разположена в Западна 

Промишлена Зона на Русе и е със 

следните координати: 

43.82130280144999 N, 

25.928356611096156 E  

Адреса на бул. 3ти Март №74 има 

лесен достъп и от двете платна на 

Главен път E85 чрез Път 5 излизащ 

на бул. 3ти Март. 

 

Втечнения Природен Газ (LNG) като 

транспортно гориво: икономично, конкурентно-способно и стратегическо 

Природният газ е безусловно горивото на бъдещето за тежко-товарните превозни средства. 

Използването му като LNG бележи значителен ръст, поради факта, че така се постига дължина на 

пробега с едно зареждане от около 1700 км , при камион с двоен горивен резервоар. По този начин 

се компенсира главния недостатък на CNG - късият пробег с едно зареждане, като същевременно се 

запазват отличните икономически и екологични предимства на Природния газ спрямо Дизела: 

• 20% намаляване на емисиите от CO2, ( достигащо до 90% при използване на bio-LNG), 

• 96% намаляване на фините прахови частици, 

• 70% намаляване на  NOx. 

От икономическа гледна точка, цената на природния газ в сравнение с дизела, е много по стабилна 

и ниска. Това води до общо намаляване на Оперативните Разходи за Гориво от над 15%, 

въпреки по високата цена за покупка на превозно средство с LNG като гориво.  

Друго предимство за собствениците и операторите на камиони използващи природен газ е 

значителното намаление на пътните такси за страните от Европейското пространство. В случаят на 

Федерална Република Германия например, превозните средства използващи природен газ са 

напълно освободени от заплащането на Федерална Пътна Такса. 

По отношение на времето необходимо за зареждане на резервоара, LNG станциите са също толкова 

ефективни колкото и тези за дизел: по малко от 10 минути за пълно зареждане на резервоара! 

Друго предимство на газовите двигатели пред дизеловите е намаление на нивата на шумa с около 

10 dB. Това е значително преимущество за операторите на превозни средства в градските зони и 

особено за тези извършващи доставки в нощните часове. 
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Решения за зареждане с Втечнен Природен Газ (LNG) 

Поради гореизложените предимства, броят на камионите използващи LNG по Европейските пътища 

нараства постоянно. Успоредно с него се развива и мрежата от LNG зарядни станции. 

Основното предназначение на камионите използващи LNG е международен транспорт на дълги 

разстояния поради дългият си пробег с едно зареждане. Въпреки това, операторите на такива 

камиони съобщават за трудности при презареждането им по време на дълги курсове. Това се дължи 

на няколко основни причини: разпокъсана мрежа от зарядни станции, различаващи се ( често 

противоречиви) експлоатационни процедури изискващи специално обучение на водача, корено 

различни начини за плащане и непрозрачно ценообразуване. 

 

Превозвачите, особено в сегмента на международните превози на дълги разстояния, все по често 

използват карти за гориво, като AXECARD (www.axecard.eu ), за да осигурят ефективно и 

икономично зареждане за техните камиони използващи LNG. 

AXECARD е карта за гориво, предназначена единствено и само за зареждане с Компресиран и 

Втечнен Природен Газ (CNG и LNG). Използването и осигурява многобройни удобства : 

• Организация с дългогодишен опит в зареждането с LNG (от 2014 г.); 

• Отзивчивост към изискванията на клиента; 

• Мрежа от над 80 станции, собствени и в партньорство с други големи оператори; 

• Постоянно развиваща се мрежа, покриваща главните транспортни коридори в Европа; 

• Разплащане чрез AXECARD, специалната платежна карта използвана в мрежата; 

• Конкурентни цени, които са предварително договорени и известни на клиента; 

• Допълнителни отстъпки при ангажимент на клиента за обем; 

• Многоезична връзка с клиента и поддръжка 24 в денонощие, 7 дни в седмицата; 

• Мобилно приложение позволяващо намиране и проверка на статуса в реално време на най-

изгодната зарядна станция ; 

• Един договор, една карта и една сметка за всички зареждания. 
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Бригите Халей, Председателката на ATT, каза, "Горди сме със сътрудничеството ни с Булмаркет ДМ, 

компанията оперираща двете новоприсъдинени станции, и очакваме от тук нататък да започнем 

обслужването на нашите клиенти вече и в България. 

For enquiries: 

Главен Офис: 
120 rue Jean Jaures 
Levallois-Perret 
France 
Email: contact@axegaz.com 
Tel .: +33 1 84880051 
www.axegaz.com/bg  

Представител: Branimir Trifonov 
БТ Консулт Плюс ЕООД 
ул. Борисова 72 
7012 Русе 
България 
Email: branimir.trifonov.agent@axegaz.com 
Тел: +35 982 518099 

 


