Предложение
от
Любомир Дуриданов - LLumar България
Теодор Атанасов - 3М България

във връзка с предложени промени в чл. 105 от Закона за движение по
пътищата.
Уважаеми дами и господа,
В параграф 6 на ЗИДЗДП е предвидена забрана за поставяне на фолио на
челното стъкло и стъклата на предните странични врати.
Считаме тази забрана за неправилна, неуместна и в нарушение на
европейските практики за поставяне на фолиа.
Нашите аргументи са следните:
1. Няма посочени и обосновани мотиви, които да подкрепят
предложението за категорична забрана на поставяне на фолио на
стъклата на предните врати и челно стъкло на автомобила.
2. Припомняме, че при производството му, предното панорамно стъкло
също е с фолио - има предварително поставено фолио между двете
стъкла.
3. Следва да се прави разлика между затъмняващи фолиа и прозрачни
слънцезащитни UV фолиа, които не намаляват видимостта нито
навътре, нито на вън.
4. Въз основа на анализ от Световната Асоциация на производителите
на Фолиа за стъкла /www.iwfa.com/ и Европейската Асоциация на
производителите
на
Фолиа
за
стъкла
/www.ewfa.org/,
слънцезащитните фолиа предпазват водача и пътниците и сме
изготвили становище с обосновани мотиви защо регулацията на
фолиото за предно стъкло и стъклата на предните врати няма да
повлияе негативно на пътната безопасност –напротив, ще подобри
сигурността и ще допринесе за безопасността на водача и пътниците.
• Здравословни – Прозрачните UV слънцезащитни фолиа спират
напълно вредните UVа UVb лъчи, като те са доказан причинител на
редица кожни заболявания от слънчева алергия до рак на кожата;
Има множество медицински проучвания, които показват такава

зависимост; Също така стъклата на автомобила засилват слънчевите
лъчи като лупа и нуждата от адекватна защита е изключително
необходима.
• Екологични - Прозрачните UV слънцезащитни фолиа намаляват
драстично температурата в купето на автомобила и оттам нуждата за
охлаждане намалява съответно работата на климатичната система
бива оптимизирана, с което сериозно се намалява разхода на гориво
на превозните средства. По този начин могат да бъдат спестени
хиляди тонове въглеродни емисии и да имаме по-чист въздух.
• Сигурност за водача и пътниците - при инцидент със счупване на
стъклото то се пръска на хиляди остри парченца които могат да
увредят до необратимост очите и кожата на водача и пътниците.
Прозрачните UV слънцезащитни фолиа задържат тези парченца и така
стъклото се чупи, но риска парченца да попаднат в лицето на водача
или пътниците се свежда до минимум. Всички големи производители
на автомобили предлагат като допълнително оборудване при
производството на автомобила той да бъде оборудван с ламинирани
странични стъкла точно със същата цел.
• По-безопасно пътно поведение – Горещината и отблясъците влиаят
пряко на умората на водача. Безспорно е, че високата температура в
купето на автомобила уморява по- бързо водача и риска от заспиване
зад волана се увеличава. Също така с по-високата температура в
купето водачите са по-склонни към рискови маневри често с фатален
край. Прозрачните UV слънцезащитни фолиа помагат за
поддържането на оптимална температура по време на пътуване, това
допринася през цялото време на пътуването, водача и пътниците да
се чувстват значително по-малко изморени. Прозрачните UV
слънцезащитни фолиа намаляват отблясъците създавани от слънцето
и други обекти, включително фарове на отсрещно движещ се
автомобил, като по този начин заслепяването на водача се намалява
драстично и често това заслепяване е причинител на автомобилни
инциденти.
Също така в този момент на челното стъкло и на предните врати на
десетки хиляди автомобили има монтирано фолио и тенденцията е,
че те се увеличават защото водачите търсят начин да се предпазят и
го правят чрез слънцезащитно фолио. Липсата на правилна регулация
създава условия за корупция и излишно санкциониране на водачите.

Ние категорично сме против използването на затъмняващи фолиа на
челно стъкло и на стъклата на предните врати! Нуждата от
правилна регулация обаче, е повече от необходима за да имат
възможност водачите и пътниците да се предпазват без да се налага
да бъдат санкционирани за това или да ги използват незаконно. На
пазара съществуват модерни спектрално селективни фолиа, които не
затъмняват, но същевременно спират инфрачервените лъчи и слънчевата
енергия.
В тази връзка сме изготвили предложение, което е в полза както на
водачите, така и ще помогне на контролиращите органи да
упражняват ефективен контрол.

Предлагаме:
Да отпадне предложения текст или да придобие следната редакция:
„Допуска се поставянето на прозрачно UV фолио на челното стъкло и
стъклата на предните странични врати, само с минимална
пропускливост 90%. Пропускливостта са удостоверява от
производителя с поставена върху фолиото трайна лазерно гравирана
маркировка , видима през стъклата.“
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С уважение:

Любомир Дуриданов - управител на LLumar България част от Eastman Chemical Company
www.llumar.bg / lubomir@llumar.bg

Теодор Атанасов - Ръководител дивизия "Комерсиални решения", 3М България
www.3m.com / tatanasov.@mmm.com

