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Студенти от ТУ – София, демонстрираха визията на Shell Eco-marathon за устойчив транспорт, 

като показаха автомобил, захранван с водород, с който участваха в Shell Eco-marathon 2015 

 

Кметът на София - г-жа Йорданка Фандъкова, по време на откирването на Европейската 

седмица на мобилността в София, в която уастваха студенти от ТУ-София, заедно с 

разработения от тях водороден автомобил за Shell Eco-marathon 2015 

Автомобилът на студентите от ТУ – София, който им спечели второ място в Shell Eco-marathon тази 

година, беше в центъра на програмата на първия ден от Европейската седмица на мобилността. Колата, 

конструирана изцяло с фокус върху  намаляване на вредните емисии в околната среда и нисък разход 

на енергия, е израз на българската идея, пречупена през глобалната визия на Shell, за това как ще 

изглежда бъдещето на транспорта в европейските градове и логично намери своето място в 

обществената инициатива. Автомобилът използва иновативен източник на захранване с водородна 

горивна клетка, за да изминава максимално разстояние с минимален разход и емисии. 

Отборът показа своята кола по време на церемонията по откриването на Европейската седмица на 

мобилността на площад „Ал. Невски“ в София пред насъбралите се посетители. Студентите споделиха, 

че са получили покана да участват в седмицата на мобилността, защото автомобилът им от Shell Eco-

marathon 2015 е нагледен пример за трансформацията в транспорта, която събитието цели да 



популяризира. Стремежът към по-чиста градска среда чрез по-малко емисии от транспорт напълно 

съвпада и с глобалната визия на Shell, за ефективното придвижване на хора, стоки и услуги, което да 

бъде в основата на всяко съвременно общество. 

Колата, която е изцяло по конструкция и дизайн на студентите и използва водород като източник на 

енергия, е с аеродинамична форма. По-рано тази година именно този автомобил им спечели второто 

място в Европа по време на единственото по рода си иновативно техническо състезание за ученици и 

студенти – Shell Eco-marathon в Ротердам, Холандия. 

„Достойно е, че тези млади хора разработват автомобилите на бъдещето и дават всичко от себе си в 

преследване на тази цел. Те работят целенасочено, за да предложат енергийно ефективни решения за 

градския транспорт. Именно това ме спечели за каузата – тяхната мотивация, добрата им работа и 

впечатляващите рекорди, които са постигнали до момента в мащабно международно състезание като 

Shell Eco-marathon“, сподели Любомир Христов, заместник-кмет „Транспорт и транспортни 

комуникации“ в Столична община. 

„Автомобилът ни прави особено горди и уверени за бъдещото развитие на проекта в Техническия 

университет – София. Той е същинско олицетворение на нашия собствен принос към развитието на 

интелигентната мобилност. Вече 7 години имаме прекрасната възможност да използваме европейското 

състезание Shell Eco-marathon като платформа, на която да покажем и развием идеите си. Европейска 

седмица на мобилността е чудесна възможност за нас като млади хора да развием разговора за 

бъдещето на транспорта, в унисон с визите за мобилността на Shell и европейската общност, с 

широката общественост“ , каза Симеон Михов, пилот на отбора. 

Колата на ТУ – София, зае почетното второ място сред 8 отбора, които се състезаваха  в категорията 

автомобили „Градски тип“ с водородна горивна клетка на финалите на Shell Eco-marathon Европа 2015. 

Отборът измина забележителните 215 км/ м3, като остави пред себе си единствено студентите от 

Политехническия университет в Нант, Франция, с резултат 373 км/м3. Класирайки се сред първите за 

трети път в своето дългогодишно успешно участие в Shell Eco-marathon, ТУ-София утвърди мястото си 

сред най-добрите отбори на състезанието. 

„Това, което привлича младите хора към Shell Eco-marathon е, че те стават част от европейска 

инициатива на глобална компания, позната с лидерската си позиция в сектора, която търси именно 

техните смели и нестандартни идеи за бъдещето на транспорта. Присъединявайки се към Европейската 

седмица на мобилността, българските участници в Shell Eco-marathon демонстрират своята активна 

позиция за подобряване на градската среда чрез по-чист транспорт с по-малко вредни емисии – визия, 

която е в синхрон с концепцията и на самото състезание Shell Eco-marathon“, коментира Камелия 

Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Автомобилът на ТУ – София, ще участва още веднъж в рамките на Европейската седмица на 

мобилността. На 22 септември в София от 10 часа сутринта  младите таланти ще направят 

демонстрация на улица „Йосиф Гурко“ в частта между бул. „Васил Левски“ и бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“. 

Shell Eco-marathon е уникална европейска инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. През 2016 

г., състезанието ще се проведе в Лондон, Великобритания. 

Медийни запитвания: 



Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. 

Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. През 

2009/2015 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа от 

магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

 

Ден на клиента и Ден на отворените врати в 

Shell 

10/09/2015 

В ежегодната инициатива „Ден на клиента“, в която мениджъри и служители на Shell лично 

обслужват клиенти на бензиностанциите, компанията „отворя врати“ за партньорите си. 
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Добре дошли в Shell! 

Днес за първа година Shell България  съчетава традиционния  „Ден на клиента“ с инициативата 

„отворени врати“ за партньорите на компанията. Като символ на споделените ценности за грижата към 

клиентите Shell България предостави възможността на представителите на BMW Group България да се 

запознаят в детайли с всички вътрешни процедури на компанията,  правилата за контрол на 

количеството и качеството на горивата и стандартите в обслужването на клиенти. 

 

Изпълнителният директор на Shell България - г-жа Камелия Славейкова, зарежда автомобил 

на клиент в Деня на клиента в Shell 

За поредна година топ мениджърите и всички служители от офиса на Shell България посвещават 

времето си на директния контакт с клиентите на бензиностанциите, като зареждат гориво и предлагат 

съпътстващи услуги като почистване на стъкла, проверка на маслото и течността за чистачките, 

запознаване на клиентите с предимствата на горивата Shell и др. 

Уникалната за България инициатива е част от световната стратегия на компанията за усъвършенстване 

на качеството на услугите и насърчаване на обратната връзка от клиентите. 

За първи път висшите мениджъри на Shell България направиха и демонстрация пред представители на 

BMW Group България и на оторизираните автомобилни сервизи на марката всички вътрешни процедури 

по отношение на качеството и количеството на горивата. 

Те показаха процесите по пътя на горивото от депото до резервоара на клиента – участниците имаха 

възможността да се запознаят с произхода и адитивиране на базовите горива, процедурите  при 

транспортиране и доставка на обектите, системи за текущ контрол и съхранение на горивата и 

съоръженията по бензиностанциите. 

Те разказаха и за програмите  на компанията за непрекъснато мотивиране  на  служителите и 

превръщането им в посланици на марката, както и за системата за вътрешна и външна оценка на 

качеството на обслужване. 



 

Екипите на Shell България и BMW Group България, които участваха в събитието 

„Посветихме днешния ден на това да бъдем по-близо до клиентите и да общуваме с партньорите си, за 

да можем изпреварващо да посрещнем  нарастващите нужди и очаквания на потребителите за 

обслужването, продуктите и услугите, които предлагаме. Вярваме, че BMW Group България е точният 

партньор в това начинание, защото споделят нашите ценности и високи стандарти по отношение на 

качествената грижа за клиентите и техните автомобили.“ сподели Камелия Славейкова, изпълнителен 

директор на Shell България. 

През целия ден мениджърите и служителите на компанията обслужваха лично клиентите и събираха 

обратна връзка, мнения и впечатления за продуктите и услугите на компанията.В символ на топло 

посрещане в „Деня на клиента“, всички посетители в бензиностанцията, на която се проведе събитието, 

бяха посрещани с хляб и сол от момче и момиче, облечени в традиционни български носии. BMW Group 

България предоставиха допълнителна възможност за клиентите на обектите Shell Изток и Shell Бояна в 

гр. София и Shell Варна Почивка в гр. Варна да се запишат за Test Drive на актуални модели на BMW. 

„Радвам се, че ни бе дадена възможността да обменим опит в цялостната грижа за клиентите и техните 

автомобили. Сътрудничеството ни с Shell ще позволи на двете компании със сходни възгледи да 

разширят границите на развитие както на продуктите и услугите, които предлагат, така и на 

обслужването в максимална полза за клиентите.“ заяви Александър Миланов, Изпълнителен директор 

на BMW Group България. 

Представители на двете компании обмениха добри практики в стандартите при обслужването и 

продуктите и услугите за грижа за автомобила, за да продължат пълноценно партньорството си и да 

предложат възможно най-високо ниво на качествени услуги на своите клиенти. 

За допълнителна информация: 



Михаела Янева 

Publicis Consultants| MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail:  m.yaneva@publicis-consultants.bg 

www.shell.bg 

 

 

Водородните автомобили превземат 

магистралите 

13/08/2015 

Колите с нулеви емисии стават все по-достъпни за масовия пазар, благодарение на 

целенасочената подкрепа от страна на правителства, производители на автомобили и 

разрастваща се мрежа от станции за зареждане. 

 

Шели Бенек е заменила BMW-то си за водородния Tucson 

През лятото на 2014 г. 38-годишната Шели Бенек, директор на компания от Лагуна Бийч, Калифорния, 

сменя своя седан BMW 5-та серия с водороден автомобил Hyundai Tucson. 

„В един момент осъзнах, че е време да се замисля за вредните емисии и околната среда“, казва г-жа 

Бенек, запален триатлон състезател, за която е важно да разполага с практично спортно превозно 

средство, достатъчно голямо за нейните велосипеди и сърфове. 

Г-жа Бенек е един от хилядите шофьори, които днес карат автомобили с водородни горивни клетки. Но 

след години на затруднения техният брой би могъл да се увеличи драстично, благодарение на 

подкрепата на правителства, автомобилни производители и изграждаща се мрежа от станции. 

Специално автомобилните производители и най-вече корейската компания Hyundai и японската Toyota, 

започват все по-сериозно да навлизат на пазара. 

Така например, в края на 2014 г. Toyota стартира в Япония производството на първия си масов 

водороден автомобил, наречен Mirai, в превод „бъдеще“. Според Крейг Скот, мениджър по авангардни 

технологии в Toyota САЩ, вече има списък на чакащи за след три и четири години. 

Toyota планира да представи колата в САЩ и Европа през 2015 г. и очаква да продаде около 3000 

броя в рамките на следващите три години само в Съединените щати. Нещо повече, цените се 

доближават все повече до финансовите възможности на потенциалните клиенти. В САЩ цената на 

автомобил с водородно гориво в момента е по-малко от 60 000 $. 

Традиционните предимства 
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Привържениците на водорода твърдят, че в свят на ниски емисии автомобилите с горивни клетки имат 

предимство пред електромобилите, защото функционират като автомобилите с дизелов или бензинов 

двигател. Единствената разлика е, че от ауспуха им излиза чиста вода. 

„От гледна точка на представяне на пътя, ускорение и комфорт водородните коли са сравними с 

конвенционалните автомобили“, казва д-р Волфганг Варнеке, главен експерт по мобилността в Shell. 

Той често има възможност да кара тестовия автомобил Mercedes- Benz B-Class с горивна клетка, нает 

от Shell. 

 

Запаленият автомобилист и учен на Shell Волфганг Варнеке тества задвижвания с водород 

Mercedes-Benz. 

Изчислил е, че може да измине около 350 километра с едно зареждане на резервоара с водород или 

около 250 км, ако шофира с висока скорост по магистралата. 

Повечето автомобили с електрически батерии имат по-ограничен обхват и необходимост от по-често 

презареждане, което им отнема часове. От своя страна, автомобилите с водородни горивни клетки 

могат да изминат почти същите разстояния като колите с двигатели с вътрешно горене и в същото 

време се зареждат за минути. Те генерират своя собствена електроенергия чрез смесване на кислород 

във въздуха със сгъстен водород в резервоара на превозното средство. Но водачите на водородни коли 

се нуждаят от мрежа от станции за зареждане, за да бъдат практични техните коли. Някои 

правителства вече предприемат редица стъпки, с които подкрепят технологията. 

В Германия, например, Shell си партнира с производители на газ като френската компания Air Liquide и 

германската Linde, както и с производителя на немски автомобили Daimler и с петролните и газови 

компании Total от Франция и OMV Австрия, за да се развие мрежа от 400 водородни станции до 2023 г. 



 

Oчакванията са Toyota да продаде около 3000 от задвижваните с водород модели Mirai в 

следващите 3 години в САЩ. 

Германското правителство и Европейският съюз (ЕС) също финансират част от инициативата.  Днес 

Shell разполага с три водородни станции в Германия, а още четири ще бъдат открити в началото на 

2016 г. Станцията в Хамбург използва електричество, генерирано от вятърна енергия за 

производството на водород, който се съхранява на място. Електричеството, изработено от изкопаеми 

горива, произвежда повече емисии. 

„Сътрудничеството между компаниите и финансовата подкрепа на правителствата ще бъде от 

съществено значение за превръщането на водорода в част от бъдещия горивен микс“, казва Оливър 

Бишоп, генерален мениджър „Водородни технологии“ в Shell. 

Освен това правителствата въвеждат разпоредби за засилване ефективността на двигателя и 

намаляване на емисиите от ауспуха. ЕС, например, очаква да намали наполовина емисиите от новите 

леки автомобили между 2000 г. и 2020 г. 

Масовият пазар 

И все пак, може да минат много години, преди водородните автомобили да влязат в масова употреба. 

Prius на Toyota е пример в това отношение. От началото на 1997 г. компанията е продала над 7 

милиона от хибридните автомобили. Но напредъкът не бе бърз. Десет години бяха необходими на 

Toyota, за да продаде първия милион хибридни коли, но от 2012 г. компанията продава по 1 милион 

годишно. „Това е времето, необходимо за една нова технология като водорода, за да пробие“, казва 

Скот от Toyota. 

Междувременно, по данни от Hyundai компанията е предоставила в Калифорния под наем около 70 

автомобила Tucson, задвижвани с водород. Клиентите като г-жа Бенек плащат по 499 $ на месец, което 

включва безплатно гориво и поддръжка в продължение на три години. Това е приблизително два пъти 

стойността на същия модел, но с конвенционален двигател. Но г-жа Бенек е oще по-впечатлена: 

„Автомобилът е удобен, безшумен и енергичен“, казва тя. „Следващата ми кола вероятно също ще бъде 

задвижвана с водород.“ 

За допълнителна информация: 

Михаела Янева 

Publicis Consultants| MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail:  m.yaneva@publicis-consultants.bg 

mailto:m.yaneva@publicis-consultants.bg
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Победители от “Заредени с приключения и 

Shell V-Power Nitro +” 

10/08/2015 

Печелившите за голямата награда бяха избрани на база най-голям брой онлайн гласове и 

експертната оценка на журито. 

Shell България обяви имената на четиримата печеливши в „Заредени с приключения и Shell V-Power 

Nitro +”, които ще пътуват до фабриката на Ferrari в Маранело – това са Даниел Пенков, Николай 

Николов, Десислава Дамянова и Даринка Кафалиева. Те ще имат възможност да видят как се тестват 

висококачествените горива Shell V-Power Nitro+ и да се запознаят с историята на марката, а също и да 

научат как е започнало партньорството между Shell и Ferrari. 

В играта “Заредени с приключения и Shell V-Power Nitro+” участваха пътешественици с 

видеоматериали до 30 секунди, в които показваха 5-те елемента на своето незабравимо пътуване през 

лятото. Единственото задължително условие беше един от елементите да е горивото Shell V-Power 

Nitro+. В първата фаза на състезанието участниците поканиха всички свои приятели да ги подкрепят 

онлайн, като гласуват за тях на сайта на кампанията. 

Всеки, дал своя глас, участваше в ежедневна томбола за ваучер за гориво на стойност 50 лв. с ДДС. 

Двадесет от видеата, събрали най-много гласове, преминаха на втори кръг от играта – оценка от жури, 

съставено от водещите на сутрешното предаване на BG радио – Симо и Богдана, както и представители 

на Shell България. 

Българските пътешественици споделиха видеа на пътувания, предприели както сами, така и в голяма 

компания,  на комфортни пътувания по първокласни пътища и на off road приключения, видеа със 

силна музика в колата, както и спокойни и тихи пътувания. Посетете http://shelladventures.bg, за да 

научите повече за победителите и техните 5 елемента на незабравимото пътуване с Shell V-Power Nitro 

+. 

За горивата Shell V-Power Nitro+ 

Горивата Shell V-Power Nitro+ представят последното поколение усъвършенствани горива за подобрена 

ефективност. Те са уникални високотехнологични горива – бензин и дизел, които действат мигновено 

върху работата на двигателя. Подобрената им формула е разработена да помага на клиентите да 

използват пълния потенциал на своя автомобил, независимо от неговия модел. 

Горивата Shell V-Power Nitro+ се предлагат на българския пазар от 8 май 2013 г., заменяйки 

досегашните горива Shell V-Power. 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от над 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. Всеки месец в 

търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. 

През 2009/2015 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа 

от магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

http://www.shell.bg/content/shell/countries/bgr/bg.html
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3NoZWxsYWR2ZW50dXJlcy5iZy8=


За допълнителна информация: 
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Publicis Consultants| MSLGROUP 
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E-mail:  m.yaneva@publicis-consultants.bg 
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Shell представя лимитирана LEGO® колекция 

Shell V-Power Nitro+ 

03/08/2015 

Новите модели са вече на разположение ексклузивно в търговските обекти Shell в страната 

и могат да бъдат закупени с всяко зареждане на 20 л. 

 

Shell пуска на пазара своята нова LEGO колекция Shell V-Power Nitro+, която включва лимитирана 

серия от сглобяеми колекционерски модели Ferrari, цистерна Shell и два комплекта за игра, направени 

от LEGО блокчета. От днес те вече са налични в търговски обекти Shell из цялата страна. Новата серия 

въплъщава духа на технологичните иновации и подобрената ефективност, която е в основата на 

горивата Shell. 

Създадена в сътрудничество с Ferrari и LEGO, LEGO колекцията Shell V-Power Nitro+ ще зарадва 

клиентите, зареждащи в Shell с четири емблематични коли Ferrari, финална линия от писта на Formula 

1, подиум с LEGO фигурка на инженер от Scuderia Ferrari  и бензиностанция  Shell моделирана по 

подобие на  тази в Fiorano Circuit, частната писта на Scuderia Ferrari в Маранело, с LEGO фигурка на 

учен от Shell. 

 „Новата LEGO колекция Shell V-Power Nitro+ е създадена на база на успеха, който имаше първата 

серия от колекционерски фигурки, която пуснахме през 2013 г. Чрез нея продължаваме да 

насърчаваме нашите клиенти и феновете на моторните спортове да построят свой собствен 

състезателен свят и да развиват въображението си.”, сподели Камелия Славейкова, Изпълнителен 

директор на Shell България. 

С минимално зареждане от 20 л. Shell V-Power Nitro+ клиентите ще могат да закупят LEGO модел за 

1,99 лв,  а при зареждане на 20л Shell FuelSave или Shell AutoGas  - за 3.99 лв. Всеки модел може да 

бъде получен и срещу 737 ClubSmart точки. 

За колекцията Shell V-Power LEGO® Лимитираната серия бележи 60-годишното технологично 

партньорство между Scuderia Ferrari и Shell  и споделената им страст за максимална ефективност. Shell 

работи заедно с Ferrari и LEGO® Group вече повече от половин година, за да създаде новите колички и 

колекции. 

mailto:m.yaneva@publicis-consultants.bg
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Моделите, включени в промоцията (представени по посока на часовниковата стрелка от горния ляв 

ъгъл на снимката по-долу) са бензиностанция  Shell с LEGO фигурка  на учен от Shell., финална линия 

от писта на Formula 1, подиум с LEGO фигурка на инженер от Scuderia Ferrari  и  Ferrari F12berlinetta, 

Ferrari 512 S, Ferrari F138, Ferrari 250 GTO. Новите модели ще бъдат пуснати в продажба на 03.08.2015 

г. 

За допълнителна информация относно LEGO колекцията Shell V-Power Nitro+, посетете www.shell.bg 

За допълнителна информация: 

Михаела Янева 

Публисис Кънсалтънтс | MSLGROUP 

Тел. 02 43 40 782 

Мобилен тел. 0896 786 711 

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. 

Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. През 

2009/2015 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа от 

магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

 

 

Най-голямата бензиностанция на Shell в света 

– Берхем, отново отваря врати за превозвачи 

от България и други европейски страни 

16/07/2015 

Компанията спечели нова 10-годишна концесия за своя обект в Люксембург 

http://www.shell.bg/content/shell/countries/bgr/bg.html
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Доставка на гориво на Shell Берхем 

16 юли 2015 г., Бертранж 

Shell Люксембург обяви днес, че печели обществената поръчка за бензиностанция Берхем (в посока 

градската част на Люксембург). Правителството на страната предоставя 10-годишна концесия на Shell, 

с което обектът отново става най-голямата бензиностанция на компанията в световен мащаб. В 

следващите месеци комплексът ще бъде обновен и разширен, за да направи престоя на клиентите още 

по-приятен. 



 

Бензиностанцията на Shell "Берхем" в Люксембург отново отваря врати 

Берхем е обект на Shell от създаването си през 1983 г. През годините компанията постепенно 

увеличава продажбите на гориво, капацитета на ресторантите, както и разнообразието на стоките в 

магазина и в момента е най-голямата бензиностанция в света. Средно 20 камиона извършват доставки 

на гориво всекидневно за местни и чуждестранни клиенти, като техният брой достига 25 000 души на 

ден. Сред тези клиенти са автомобилисти и професионални шофьори от Франция, Германия, Холандия, 

Белгия, Румъния, България, Полша и Унгария. 



 

Берхем - най-голямата бензиностанция на Shell в света с паркинг и много други удобства за 

професионални шофьори и автомобилисти 

С подновяването на концесията Shell ще разшири и подобри обслужването на клиентите на 

територията на обекта, като целта е всяко посещение да е уникално преживяване за тях. На 

приземния етаж Shell ще осигури магазин с пекарна, където на клиентите ще се предлагат прясно 

изпечени сандвичи deli2go. От магазина те могат да закупят и основни продукти като смазочни 

материали, захарни изделия и напитки. 

Под магазина ще бъдат разположени реновирани тоалетни помещения с душове по успешната 2theloo 

концепция. На първия етаж ще има отворено пространство, където Shell ще предложи нова за 

Люксембург цялостна оферта с прясно кафе и продукти от собствената пекарна на обекта, както и 

ресторант за бързо хранене. 

Отвън бензиностацията също ще бъде реновирана. По време на ремонтните дейности ще бъдат 

приложени най-високите стандарти в изолационните материали, LED осветлението и термозавесите. 

Освен в самата сграда, промени ще настъпят и във вътрешния двор, като комуникацията и 

сигнализацията ще бъдат подобрени и ще направляват клиентите по-добре. Строителните дейности ще 

бъдат извършени в следващите месеци. 

Търговският комплекс Берхем е разположен на магистрала E25/A3 в посока градската част на 

Люксембург. Той предлага множество методи на разплащане, сред които картата euroShell, която се 

приема в 22 000 европейски бензиностанции Shell и партньорски обекти в 25 страни, включително 40 

обекта в Люксембург. Освен за закупуване на гориво, тези карти могат да бъдат използвани за 

допълнителни услуги като заплащане на пътни такси, пътна помощ, възстановяване на ДДС и 

закупуване на стоки в магазините на бензиностанциите. 



Леонардо Менеи, директор на Shell Люксембург, коментира: “Доволни сме, че правителството на 

Люксембург има пълно доверие в Shell и поднови договора ни за най-голямата бензиностанция в света. 

Не само, че сме подготвени да обслужваме по-добре транспортния бизнес и частните превозни 

средства, но също искаме да превърнем всяко посещение в Берхем в най-доброто преживяване за 

нашите клиенти.“ 

Медийни запитвания: 

AMI Communications: Драгомир Гюров, +359 886 634 580, dragomir.gyurov@amic.bg 

За Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите й се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

За картите euroShell 

Картите euroShell предоставят на бизнес клиентите на Shell сигурен и ефективен начин за закупуване 

на горива, както и достъп до много други полезни услуги. В нея е вложен 50-годишният опит на 

компанията в разплащането на горива с карти и тя е в основата на интегрираните решения на Shell за 

управление и услуги, свързани с горивата, по време на път. 

Решенията за Shell за управление на горивата имат за цел да намалят потреблението на гориво, 

времето за администриране на финансите и разходите за поддръжка на превозните средства, както и 

да подобрят защитата от злоупотреби. Сред тях са Shell Card Online, система за онлайн управление на 

карти за горива, и Shell FuelSave Partner, иновативна телематична система за управление на горивата 

и автопарка. Решенията на Shell за услуги по време на път включват връщане на данъци и плащане на 

пътни такси, пътна помощ, измиване и паркиране на автомобили. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

Нагоре 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася 

за дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell 

има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или 

„сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно 

управлявани дружества” (jointly controlled entities). 

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като 

„equity-accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи 

прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания 

след изключването на дела на трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 
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факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват 

очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните 

органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това 

реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, 

отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез 

употребата на изрази и фрази като „очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, 

„цели”, „планираме“, „перспектива”, „най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни 

термини и изрази. Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и 

Групата Shell и да допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в 

прогнозните твърдения, включени в този документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) 

рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; 

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение 

на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и 

региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на 

договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне 

възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, 

съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, 

съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на 

прогнозните твърдения. 

Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на 

Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат 

да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат 

взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 16 юли 

2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат 

да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в 

този документ. 

Shell Ideas360 предизвиква млади иноватори 

по целия свят 

15/07/2015 

Участниците търсят иновативни решения по въпросите на глобалния недостиг на енергийни 

ресурси, вода и храна. 

15.07.2015 г., гр. София -   В тазгодишното второ поред издание на Shell Ideas360 - глобалният 

конкурс за иновации в отговор на постоянно увеличаващите се нужди на земята от енергийни ресурси, 

вода и храна, победител стана отборът от Nanyang Technological University, Сингапур. Тяхната идея е 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
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разработването на мобилно приложение, което има за цел да намали изхвърлянето на повече от 1.3 

млрд. тона храна всяка година. 

Победителят бе излъчен сред пет отбора - финалисти от цял свят, които представиха своите проекти 

пред експертното жури на конкурса, съставено от представители на бизнеса, неправителствени 

организации, академичната общност и Shell. Панелът се проведе в гр. Ротердам, Холандия, по време на 

Shell Eco-marathon Европа 2015 – състезание за иновации и енергийна ефективност на пътя, в което 

години наред успешно участват и български студентски и ученически отбори. 

Разработката на студентите от Сингапур следи и алармира за срока на годност на закупените продукти 

и предлага интересни рецепти с тези от тях, чието оползотворяване трябва да се случи скоро. 

За втора поредна година много от авторите на нетрадиционни и все още недоказани новаторски 

предложения, които имат потенциал да променят драстично бъдещето на добива и оползотворяването 

на енергия, получават подкрепа от инициативи на Shell за реализация и последващо разработване. 

Регистрацията и подаването на проекти за третия сезон на Shell Ideas360 започва през месец август 

2015 г. Конкурсът протича в няколко фази – след оценка на всички проекти успешните продължават 

на следващ етап, в който отборите работят с ментори – служители на Shell, за да доразвият своите 

идеи. Пет от най-добрите усъвършенствани в тази фаза проекти продължават напред. Последната 

решаваща крачка представлява панел с жури, пред което отборите представят своите проекти. 

Победителите получават приключенско пътуване с National Geographic до дестинация по свой избор. 

 В тазгодишното издание взеха участие повече от 1,000 проекта от 55 държави от цял свят. След като 

регистрират своето участие, младите иноватори стават част от глобална онлайн общност. Чрез нея те 

получават помощ и напътствия за развитието на проекта си от ментори  - служители на Shell, които 

могат на доброволни начала да наставляват отборите и да участват в оценяването на проектите в 

състезанието. Така Shell Ideas360 се превръща във вълнуващо откривателско приключение, в хода на 

което и участниците, и техните ментори научават много. 

„Започнах работа в компанията благодарение на проект, който стартирах в университета, и ясно си 

спомням колко е важно да имаш ментор. Благодарение на Shell Ideas360 както участниците, така и ние, 

техните ментори,  развиваме  умения за цял живот - те се научават как да разработват качествено 

идеите си и да въвличат и останалите в проектите си, а ние - как да развиваме социалните си 

умения.“   споделя Мария Чернокова,  Анализатор Глобални финансови процеси в Shell Холандия, 

ментор на един от отборите в Shell Ideas360 тази година.  

Най-добрите проекти от Shell Ideas360имат шанс да получат финансиране от Shell GameChanger - една 

от програмите на компанията за насърчаване на иновациите. От 1996 г. до момента повече от 100 идеи, 

представени пред Shell GameChanger, са внедрени в практиката на Shell.  

Освен тези проекти, компанията има различни други инициативи, насочени към сформиране на 

нетрадиционни партньорства с компании и експерти извън енергийната промишленост, както и 

отворени платформи за идеи, партньорства с водещи световни университети и други институции. През 

2013 г. и 2014 г. сп. „Fortune“ определи Shell като една от десетте световни компании, заслужаващи 

възхищение заради иновациите си. 

Boston Consultancy Group включи Shell в списъка на 50-те най-иновативни компании в света през 2013 

г. В момента Shell има около 14 000 регистрирани патента и предстоящи заявки за патентоване. През 

2014 г. компанията е инвестирала 1,2 млрд. щатски долара в научно-изследователска и развойна 

дейност, в т.ч. за технологии за по-чиста и алтернативна енергия. 

Допълнителна информация за Shell Ideas360 ще откриете на http://www.shellideas360.com/, а за 

програмата Shell GameChanger - на адрес www.shell.com/gamechanger  

За допълнителна информация: 

Михаела Янева 

http://www.shellideas360.com/
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Публисис Кънсалтънтс | MSLGROUP 

Тел. 02 43 40 782 

Мобилен тел. 0896 786 711 

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. 

Всеки месец в търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. През 

2009/2015 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа от 

магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

За Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

 

Фетел смайва хиляди фенове с Shell във 

Ferrari Racing Days 

30/06/2015 

Немският пилот направи впечатляващо шоу с болид на Scuderia Ferrari на унгарската писта 

Хунгароринг. 

 

Пред хиляди фенове Себастиан Фетел -  четирикратният световен шампион във Формула 1™ и настоящ 

пилот на Scuderia Ferrari, направи зрелищно шоу на пистата Хунгароринг в Будапеща чрез 

демонстрации на Ferrari Scuderia F2012. За първи път немският пилот кара болид на Scuderia Ferrari на 

унгарската писта. Tой ще се завърне отново там след точно един месец, за да се състезава в 

тазгодишната надпревара за Гран При на Унгария във Формула 1™. Фетел измина разстоянието от 4,4 

км като част от състезателния уикенд Ferrari Racing Days. 

mailto:m.yaneva@publicis-consultants.bg
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По време на събитието се проведоха многобройни дейности от програмата Ferrari Corse Clienti, 

включително и третият кръг на Ferrari Challenge Europe.Най-вълнуващият момент настъпи, 

когато  Фетел стартира своя болид Scuderia Ferrari, зареден със състезателното гориво Shell V-Power и 

маслата Shell Helix Ultra c технология PurePlus. Феновете бяха във възторг от впечатляващото шоу. 

 

Фетел бе в центъра на вниманието през целия ден, журналисти от цял свят искаха да видят световния 

шампион. Той отговаряше на журналистически въпроси, взе участие във фотосесия и се срещна с VIP 

гостите на Shell, някои от които имаха възможността да се повозят до него в най-вълнуващата 

обиколка на живота си във Ferrari F12berlinetta. 

„Много се забавлявах на пистата днес и беше страхотно да видя толкова много фенове. Не се случва 

често да пилотирам болид от Формула 1 просто за удоволствие и да мога да представя нещо различно 

на феновете. Радвам се, че имах възможност да даря гостите на Shell с незабравимо преживяване на 

пистата и да им благодаря, защото горивата и маслата, разработени от Shell, са тези, които дават 

мощността на моя SF15-T на пистата,“ Сподели Себестиан Фетел, пилот на Scuderia Ferrari. 

Повече от 1500 служители в търговските комплекси Shell и търговци, управляващи обекти на Shell в 

Централна и Източна Европа имаха възможността да се срещнат със Себастиан Фетел и да наблюдават 

как и той и собственици на останалите автомобили Ferrari демонстрират на пистата мощността на 

усъвършенстваните горива Shell V-Power Nitro+. Благодарение на различните технически и 

интерактивни сесии, водени от учените на Shell, служителите имаха уникалната възможност да 

разберат предимствата на горивото, разработено в партньорство с Ferrari. 

Shell България даде възможност на 100 от най-добрите и изявени служители в търговските комплекси 

Shell в България да станат част от това незабравимо преживяване. 

“За нас е чест, че Себастиан Фетел се присъедини днес, за да награди служителите в търговски 

комплекси Shell за техните непрестанни  усилия и отдаденост в работата. Радваме се на фантастично 

партньорство със Scuderia Ferrari, което продължава повече от 60 години, и събития като днешното 

показват значимостта на успешното ни сътрудничество. 

Този уикенд демонстрира и колко усърдно и отдадено работи Shell, за да осигури на Scuderia Ferrari 

най-добрите горива и масла за успех на пистата. Вярвам, че хората, които обслужват нашите клиенти 

ще пренесат тази усърдност и на работното си място в бензиностанцията и ще я демонстрират на 

всички наши клиенти.“  Петер Пражки, Генерален директор на Шел за Централна и Източна Европа. 

 

 

Shell търси петте ключови елемента на всяко 

незабравимо пътуване 

30/06/2015 



Всеки запален пътешественик, който сподели видео от своето най-вълнуващо лятно 

приключение, може да спечели пътуване до фабриката на Ferrari в Маранело, Италия. 

 

 

 

Участвайте в играта "Заредени с приключения и Shell V-Power Nitro+” 

30.06.2015, гр. София - Започва играта “Заредени с приключения и Shell V-Power Nitro+”, която ще се 

проведе през юли тази година. Всеки, който иска да участва, може да запише видеоматериал до 30 

секунди, в който да покаже 5-те елемента на своето незабравимо пътуване през лятото, и да го качи 

на www.shelladventures.bg. Един от елементите задължително трябва да бъде горивото Shell V-Power 

Nitro+. 

В първата фаза на състезанието участниците могат да поканят всички свои приятели да ги подкрепят 

онлайн, като гласуват за тях на сайта на кампанията.  Всички гласували участват  в ежедневна 

томбола за ваучер за гориво на стойност 50 лв. с ДДС. Печелившите ще бъдат обявявани всеки ден в 

ефира на предаването “Стартер“ по BG радио. Двадесет от видеата, събрали най-много гласове, ще 

преминат на втори кръг от играта – оценка от жури, съставено от водещите на сутрешното предаване 

на BG радио – Симо и Богдана, както и представители на Shell България. 

Победителите ще бъдат избрани на база най-голям брой онлайн гласове и експертната оценка на 

журито. В края на юли Shell България ще обяви в ефира на Стартер по BG радио имената на 

четиримата печеливши, които ще пътуват до Фабриката на Ферари в Маранело, където се тестват 

висококачествените горива Shell V-Power Nitro+. 

„Висококачествените ни горива Shell V-Power Nitro+ не само подобряват мигновено ефективността на 

двигателя и подпомагат грижата за автомобила, но са и важна съставка за всяко пътешествие. 

Емоцията от шофирането и възможността за леко и безпроблемно пътуване ни вдъхновиха да 

реализираме кампанията, с която търсим отговор на въпроса кои са останалите съставки, които правят 
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едно пътуване незабравимо. Вярваме, че ще съберем доста оригинални идеи и изборът на победители 

няма да бъде лесен.“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Предстои да разберем дали българските пътешественици предпочитат да пътуват сами или в голяма 

компания, избират ли комфорта на първокласните пътища пред off road приключенията и обичат ли 

силна музика в колата или залагат на спокойствието и тишината по време на път. 

За горивата Shell V-Power Nitro+ 

Горивата Shell V-Power Nitro+ представят последното поколение усъвършенствани горива за подобрена 

ефективност. Те са уникални високотехнологични горива – бензин и дизел, които действат мигновено 

върху работата на двигателя. Подобрената им формула е разработена да помага на клиентите да 

използват пълния потенциал на своя автомобил, независимо от неговия модел. 

Горивата Shell V-Power Nitro+ се предлагат на българския пазар от 8 май 2013 г., заменяйки 

досегашните горива Shell V-Power. 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. Всеки месец в 

търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. 

През 2009/2015 г. са открити 7 нови магистрални обекта  Те се присъединиха към европейската мрежа 

от магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

За допълнителна информация: 

Михаела Янева 

Publicis Consultants| MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail:  m.yaneva@publicis-consultants.bg 

www.shell.bg 

 

 

Shell допринася за триумфални рекорди в „24-

те часа на Льо Ман“ 

15/06/2015 

За поредна година компанията подкрепя най-популярното автомобилно състезание за 

издръжливост в света, част от FIA WEC – World Endurance Championship. 

Shell доставя висококачествени горива и масла, които допринасят за уникалните рекорди на дълги 

разстояния в набиращия все по-голяма популярност световен шампионат за състезания за 

издръжливост FIA WEC – World Endurance Championship. За 71 състезания в 81-годишната история на 

събитието компанията e спомогнала за 43 победи на различни марки автомобили, а от тази година 

Shell е и официален партньор на шампионата. 

WEC  включва състезания, които продължават минимум 6 часа и в които се изминават огромни 

разстояния -  това поставя на сериозно техническо изпитание както участниците, така и 

автомобилните производители и всички компании, които участват в  шампионата. Настоящият 
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регламент, разработен от Automobile Club de l'Ouest и FIA, въведен през 2014 г., стимулира Shell да 

разработи безпрецедентна програма за създаване и тестване на горива.   

Изискванията на WEC за постигане на производителност и надеждност и същевременно строг контрол 

върху разхода на гориво, както и изграждане на връзката между традиционни и алтернативни 

източници на енергия, превръща шампионата в интригуващ и взискателен тест за продуктите на Shell. 

Специално създадените състезателни горива Shell V-Power LM24 и Shell V-Power LM24 Diesel са 

изправени пред редица предизвикателства и трябва да бъдат адаптивни към всички двигатели, които 

участват в предизвикателството. Те са плод на дългогодишни проучвания и съвместна работа с 

водещите автомобилни производители, за да отговорят на изискванията както за увеличена 

ефективност, така и за намалено ниво на вредни емисии.  

Доказателство за успешното сътрудничество на Shell с автомобилните производители беше “24-те часа 

на Льо Ман” през 2014 г. Тогава първото място беше заето от хибрида на Toyota TS040, който бе с 

повече от половин секунда по-бърз отколкото през 2013 г. и хибридът на Audi R18, който направи най-

бързата обиколка на състезанието с повече от 0,2 секунди по-бързо от миналата година. Всички 

отбори постигнаха целите си за намалено ниво на вредни емисии. Тази година Shell показа творението 

на френски студенти от екипа Microjoule La Joliverie от Shell Еco Marathon, способно да измине 3771 км 

с един литър бензин. 

Това сътрудничество спомага не само за провеждането на състезанията в шампионата, но и 

предопределя бъдещето на горивата и автомобилите в световен мащаб, които ще трябва да отговарят 

на непрекъснато растящите изисквания на потребителите. 

 

 

Фетел пилотира Ferrari F1 болид, задвижван с 

Shell V-Power Nitro+ 

03/06/2015 

Себастиан Фетел ще пилотира Формула 1 болид на Scuderia Ferrari, задвижван от Shell V-

Power Nitro+ на Хунгароринг, Будапеща 



 

Себастиан Фетел 

Четирикратният световен шампион на Формула 1 и настоящ състезател на Scuderia Ferrari Себастиан 

Фетел ще направи обиколка на унгарската писта от  Гран При шампионата за първи път в неделя, 28-

ми юни. 

Фетел ще впечатли хилядите си фенове, обикаляйки с болид на Формула 1, зареден с Shell V-Power 

Nitro+. По този начин той  ще представи техническото партньорството между Shell и Scuderia Ferrari по 

време на Ferrari Racing Days в Будапещa. 

Немският състезател завоюва своята първа победа за Scuderia Ferrari още на второто си състезание за 

отбора тази година по време на малазийския кръг от шампионата. Горивата Shell V-Power и маслaтa 

Shell Helix Ultra с PurePlus технология му помогнаха да изкачи най-горното стъпало на подиума. 

„За нас е чест, че Себастиан Фетел се присъедини към екипа за Ferrari Racing Days в Будапещa - 

регион, в който присъстват много лоялни клиенти на Shell.”, сподели Петер Пражки, Търговски 

директор на Shell за Централна и Източна Европа. „Всички много се вълнуваме, че Себастиан е с нас, 

за да демонстрира мощността на високия клас гориво Shell V-Power Nitro+. Бих искал да поканя всички 

фенове на Shell, Себастиан и Scuderia Ferrari да се присъединят към невероятния състезателен 

фестивал.” 

За повече информация относно Ferrari Racing Days в Будапещa, както и за информация относно 

билетите, моля посетете www.shell.bg. 

http://www.shell.bg/content/shell/countries/bgr/bg.html


За да видите промо видео със Себастиан Фетел, кликнете тук. 

Редакционни бележки: 

Относно техническото партньорство на Shell с Ferrari: 

Shell споделя със Scuderia Ferrari едно от най-успешните технически партньорства в историята на 

Формула 1. Те си партнират през повече от половината проведени някога състезания и успяват да 

спечелят заедно 12 шампионата за пилоти и 10 титли като конструктори. Тяхната дългогодишна 

история поставя основата за едно от най-перспективните сътрудничества в съвременния моторен спорт. 

Връзката на Shell с Енцо Ферари започва още през 30-те години на миналия век. Shell става един от 

първите технически партньори на Scuderia Ferrari и задвижва екипа до първата победа във Формула 1 

с Ferrari 375 F1 на Силвърстоун през 1951 г. 

Техническото партньорство между Shell и Scuderia Ferrari осигурява подходяща среда за тестване на 

Shell V-Power Nitro+  в екстремни условия. Така Shell придобива ясна представа за това кое ще 

допринесе за по-голяма мощност и ефективност на представянето на автомобила. 

Всяка година Shell инвестира над 21 000 часа в проучвания и разработки от технически екип с повече 

от 50 специалисти, за да даде конкурентно предимство на Scuderia Ferrari във Формула 1 и технически 

трансфер от пистата към пътя. 

Относно Ferrari Racing Days: 

Ferrari Racing Days ще се проведе на известната писта  Хунгароринг в Будапеща, Унгария в периода 

26-28 юни. Събитието е чудесна възможност за феновете на моторните спортове да се потопят в света 

на Ferrari, като всеки един ден ще е изпълнен със забавления и екшън на и извън пистата. 

Ferrari Challenge е едно от най-популярните състезателни серии в света, с три регионални първенства, 

провеждащи се в Европа, Северна Америка и Азия. Състезателите се конкурират в три различни 

категории - Trofeo Pirelli Pro, Pirelli AM и Coppa Shell. Състезателната кола във Ferrari Challenge e Ferrari 

458 Challenge EVO. Тя е и перфектната машина за подготовка на младите състезатели и тяхното 

бъдеще в GT състезанията. 

Програмата ХХ включва серии, които позволяват на подбрана група от собственици на Ferrari FXX, 

599XX и FXX-K да се състезават гума до гума в автомобили, проектирани ексклузивно за пистата. 

Програмата F1 Клиенти предлага  на феновете уникалната възможност да видят  различни модели на 

Scuderia Ferrari - от 1970-та до 2013-та, използвани във Формула 1. 

Относно Shell V-Power Nitro+ 

Отдадеността на Shell към иновациите чрез  моторните спортове е неразделна част от нашите обширни 

програми за научни изследвания и развитие, играещи ключова роля за разработката на по-добри 

горива за нашите клиенти. 

Горивата Shell V-Power Nitro+ представляват последното поколение горива за оптимално представяне. 

Горивата Shell V-Power Nitro+ и Shell V-Power Nitro+ Racing заедно с дизеловите горива Shell V-Power 

Nitro+ Diesel са разработени за подобряване на представянето и имат мигновено действие върху 

двигатея. Те повишават неговата реакция, като предотвратяват и премахват натрупването на отнемащи 

мощността отлагания. 

99% от съставките на Shell V-Power Nitro+ са същите като в състезателното гориво Shell V-Power, 

използвано от Scuderia Ferrari в световното първенство на Формула 1- FIA 2015. 

Всяко ново Ferrari напуска Маранело с резервоар, пълен с бензин Shell V-Power, а горивата Shell V-

Power Nitro+ са на разположение в обектите на над 1000 търговски обекта на Shell в Централна и 

Източна Европа. 

http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Cc2pLNWJZX0ExOCZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJg==


Тази снимка е осигурена от Getty Images от името на Shell. Моля цитирайте ‘Getty Images’ 

във всички публични материали. 

За допълнителна информация:  

Михаела Янева 

Publicis Consultants| MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg   

www.shell.bg   

 

 

Shell помага да се разкриват тайните на 

подводния свят 

29/05/2015 

С помощта на компании от енергийния сектор, учени откриват тайни от подводния свят - 

една от последните големи загадки за изследователите на Земята 

Наблюдение на риба-лопата, 2011 г. 
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Със своите до 17 м дължина, рибата-лопата е една от най-дългите риби в света. Митовете, 

разказвани от моряците, говорят за това, че от нея е произлязъл морският дракон. Преди 

употребата на роботите не е наблюдавана жива. 

Технологиите и експертизата, с която разполага енергийният сектор, помагат на учените да изследват 

океанските дълбини и да разширят границите на научното познание за Мексиканския залив. 

Дълбоководна риба-гущер Bathysaurus mollis 



 

Дълбоководната риба-гущер живее на дъното на океана на дълбочина от 3,500 м. Има 

огромна уста и остри зъби, които са закривени назад. Веднъж уловена, плячката й не може 

да избяга. 

От 2007 г. насам Shell и други енергийни компании осигуряват достъп на океанографа Maрк Бенфилд 

до техните подводни роботи, за да изследва живота на хиляди метри под  водата край бреговете на 

Тексас и Луизиана. 

Спяща акула в Пердидо 



 

Спящата акула може да достигне дължина до 7 м и обитава студените, плитки северни води. 

Тази снимка е направена в района на находището Perdido (много по-дълбоко и по на юг, 

отколкото по-рано е било известно), разработвано от Shell, на дълбочина от около 2 300 м. 

„Тези подводни роботи са нашите очи в морето“ казва Марк, професор в Катедрата по океанография и 

крайбрежните науки в щатския университет на Луизиана, открил нови видове в Мексиканския залив. 

"Те ни дават възможност да опознаем мястото с най-голямото разнообразие на живот на планетата, по-

голямата част от което все още е неизвестно за науката."  

Медуза Stygio 



 

Тази рядко срещана огромна дълбоководна медуза е била заснета два пъти в Тихия океан, 

но никога не е виждана преди в Мексиканския залив. Нейната глава във формата на диск 

може да достигне 1 м на широчина, а пипалата й до 7 м на дължина. 

Въпреки че повече от половината от повърхността на земята е океан, учените все още знаят много 

малко за създанията, които живеят в дълбините на океаните. Средата там е студена и тъмна, а 

налягането на дълбочина 2,500 метра е 250 пъти по-високо от това при морското равнище. 

Неопределен октопод Cirrate 



 

Това е близък план на Cirrate октопод, който е считан за нов вид октопод. Заснет е в района 

на добивната платформа Perido на Shell на дълбочина около 2280 м. Ако бъде уловен и 

изследван в лаборатория, ще му бъде дадено ново научно наименование. 

За да изследват живота в морските дълбини, на учените са им необходими роботи, които се управляват 

дистанционно от оператор на повърхността, и са екипирани с камери, мощно осветление и 

роботизирани ръце. 

Дистанционно управляем робот на сондажната платформа 



 

Дистанционно управляем робот на сондажната платформа на Shell. Роботът се снижава до 

целевата си дълбочина в клетка и след това се освобождава. Движи се с неговите светлини 

и камери и търси животни, които да снима на дълбочинни интервали от 150 м. 

Тези машини обаче са скъпи. Много малко са притежание на академични институции. А петролната и 

газова индустрия разполага с много такива и позволява на учени като Марк да ги използват, когато не 

са в употреба. 

Проучване на живота в океанските дълбини 

Това сътрудничество между академичните среди и петролната и газовата индустрия се провежда в 

световен мащаб под името SERPENT и дава възможност да се ползва съществуващия технологичен 

потенциал на индустрията за научни цели. 

Изследователските институти се възползват от безплатен достъп до апаратурата и помощта на 

операторите. Учените обучават операторите да наблюдават и следят за морски живот в продължение 

на дълги периоди от време в офшорни добивни обекти. Така компании като Shell получават повече 

информация за това как техните дейности и морският живот съжителстват на дъното на морето. 



Подводна контролна стая 

 

Подводна контролна стая за наблюдение на робота на офшорната петролна платформа. Ако 

операторите видят интересни животни по време на обичайните си задължения на подводни 

проверка и поддръжка, те ще проучат и снимат животното, когато безопасността го 

позволява. Това осигурява непрекъснати източници на ценна информация за учените. 

Хиляди гмуркания 

От 2007 г. насам проектът на Марк Бенфилд в залива в рамките на партньорството SERPENT е получил 

данни и изображения от хиляди гмуркания на роботи в нефто-газови съоръжения на Shell и други 

нефтени компании в района. Това доведе до откриването на нови видове октоподи и наблюдаването на 

други същества, които рядко се виждат в естествената им среда. 

"Това е една изключително успешна съвместна работа", казва Марк. "Без този проект дълбоките води в 

Мексиканския залив щяха да останат една голяма загадка." 

Ако искате да се насладите на подводно пътуване в една от последните загадки на Земята, можете да 

разгледате следното видео 
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Отборът на ТУ – София зае второ място в Shell 

Eco-marathon 2015 

26/05/2015 

Българските отбори подобриха резултатите си от предишните години и се класираха 

достойно в своите състезателни категории 

 

Автомобилът на ТУ-София на пистата в Ротердам по време на Shell Eco-marathon Европа 

2015 

Отборът на Техническия университет – София зае почетното второ място сред 8 отбора, които се 

състезаваха  в категорията автомобили „Градски тип“ с водородна горивна клетка на финалите на Shell 

Eco-marathon Европа 2015. Отборът измина забележителните 215 км/м3, като остави пред себе си 

единствено студентите от Политехническия университет в Нант, Франция, с резултат 373 км/м3. Така 

за трети път в своето дългогодишно успешно участие в Shell Eco-marathon ТУ-София утвърди мястото 

си сред най-добрите отбори на състезанието. 



 

Отборът на ТУ-София с награда за второ място в категория "Градски тип" автомобили с 

водородна горивна клетка, Ротердам 2015 

„Постижението, което реализирахме в Ротердам по време на 30-годишнината на Shell Eco-marathon, ни 

прави особено горди и уверени за бъдещото развитие на проекта в Техническия университет - София. 

Всеки километър в повече, изминат с единица енергия, е плод на дълги часове упорит труд и 

отдаденост на Shell Eco-marathon от страна на членовете на отбора. 

За да стопим разликата между нас и първия в категорията, ще работим още по-всеотдайно, ще бъдем 

още по-креативни и иновативни. Нашите намерения са през 2016 г. да участваме в състезанието с 

автомобил с обновена концепция, за да постигнем още по-висок резултат,“ каза Симеон Михов, пилот 

на отбора.  



 

Автомобилът на ТУ-Варна в състезателен тур на пистата в Ротердам по време на Shell Eco-

marathon Европа 2015 

Автомобилът на Техническия университет – Варна зае 6-о място от 8 в категорията “Градски 

тип“ автомобили на бензин с постижение от 105 км с литър гориво. Отборът преодоля успешно 

неочаквано възникналото сериозно предизвикателство на състезанието. Студентите от ТУ-Варна бяха 

разработили автомобила си на компресиран природен газ (метан), но в Ротердам стана ясно, че няма 

друга кола от „Градски тип“ с това гориво и отборът бе принуден да премине на бензин – задача, с 

която отборът се справи блестящо.  

 



Автомобилът на Русенски университет "Ангел Кънчев" на пистата в Ротердам по време на 

Shell Eco-marathon 2015 

Останалите български отбори също реализираха по-високи резултати в сравнение с предишните 

години на участие. Двата екипа от България в категорията „Прототипи“ с електрическа батерия - на 

Русенския университет „Ангел Кънчев“ и на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и 

туризъм „Н.Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе, заеха съответно 28-о и 31-о място в категорията, в която се 

класираха успешно общо 33 автомобила. Отборът от Русе измина 213 км за киловатчас – 21% повече в 

сравнение с 2014 г., а отборът от Чепеларе – 132 км за киловатчас или с 30% над постижението от 

миналата година.  

 

Отборът на ученическия отбор от гр. Чепеларе и техният автомобил - Shell Eco-marathon 

Европа 2015, Ротердам 

„Поздравявам от името на Shell България четирите български отбора, участници в Shell Eco-marathon 

Европа, с постиженията им на 30-тото издание на надпреварата. Гордеем се с учениците и студентите, 

които преодоляха много трудности, следваха упорито целите си и се трудиха се неуморно върху 

автомобилите си. Обръщаме поглед към бъдещето и вярваме, че през 2016 г. броят на българските 

отбори ще се увеличи, а постиженията ще са още по-добри“, коментира Камелия Славейкова, 

изпълнителен директор на Shell България.  

Shell Eco-marathon Европа 2015 се проведе за 30-ти път от първото му организиране през 1985 г. 

Тазгодишното състезание беше от 21 до 24 май на градската писта в Ротердам, Холандия, и в него 

взеха участие 197 отбора от 26 европейски страни. 

В тези конкурентни условия бяха поставени три нови рекорда на писта и бе отбелязно значително 

подобряване на автомобилите в категорията „Градски тип“. Като цяло, екипите представиха подобрен 

дизайн и иновации в софтуера и контрола върху шофирането, както демонстрира носителят на 

наградата за технически иновации Vector Ecoteam. Този отбор, който се състезава в категорията 



„Протитипи“ с електрическа батерия, разработи контролна система, която прецизно адаптира скоростта 

на превозното средство чрез компютър, така че да се гарантира най-нисък разход на енергия. 

През 1985 г. превозното средство, което заема първо място, е достатъчно ефективно, за да пропътува 

разстоянието от Ротердам до Лондон само с един литър гориво. Сега, 30 години по-късно, отборът на 

Microjoule-La Joliverie може да пропътува разстоянието от Ротердам до Москва със същото количество 

гориво, като по време на състезанието измина 2551,8 км. Отборът се представи в категорията 

„Прототипи“ на компресиран природен газ, а резултатът му е най-ефективният в състезанието тази 

година. 

В категорията „Прототипи“, екипът TED от Франция, постигна най-висок резултат от изминати 2308,3 

км с 1 литър бензин, а отборът IUT GMP Valenciennes постави нов рекорд на писта от 1323,1 км с литър 

дизел.  

В категорията „Градски тип“ отборът Lycee Louis Delage от Франция постигна най-високо историческо 

постижение и рекорд на пистата от 517,3 км с литър бензин, а отборът DTU Roadrunners от Дания 

регистрира най-доброто историческо постижение и рекорд на пистата от 665 км с литър етанол.   

Норман Кох, глобален технически директор на Shell Eco-marathon каза: „Това бе една забележителна 

година. Празнуваме 30 години на Shell Eco-marathon и сега, когато казваме благодаря и довиждане на 

Ротердам, с гордост предаваме щафетата на следващия град домакин през 2016 г. – Лондон.“ 

През четирите дни състезанието в Ротердам е посетено от около 50 000 гости. Посетителите, сред 

които много семейства с деца, имаха възможност да се запознаят с новите идеи в развитието на 

енергийно ефективни решения за транспорта при посещенията си в Shell Energy Lab. 

Най-добрите резултати от Shell Eco-marathon Европа 2015 по категории и източници на 

енергия/ гориво 

Отбор 

Nr. 
Категория „Прототипи“ Победител Резултат 

6 Shell FuelSave бензин 

TED – AIRBUS HELICOPTERS 

Centre de Formation Technique - 

Франция 

2308.3 км/л 

у161 Shell FuelSave дизел 
IUT GMP Valenciennes – I.U.T 

Valenciennes - Франция 
1323.1 км/л 

129 

Алтернативно гориво  

(в т.ч.E100 и синтетичен 

дизел от природен газ) 

  

Equip UMH – Universitat Miguel 

Hernandez D’elx - Испания 
1496.4 км/л 

101 
Компресиран природен 

газ (метан) 

Microjoule-La Joliverie – Lycee 

Saint-Joseph La Joliverie - Франция 
2551.8 км/л 

327 Електрическа батерия 
TUfast Eco Team – Technische 

Universitaet Muenchen - Германия 

863.1 

км/киловатчас 

202 
Водородна горивна 

клетка 

Eco-Runner Team Delft – Delft 

University Of Technology - 

Холандия 

1227.5 км/м3 



Отбор 

Nr. 

Категория „Градски 

тип“ 
Победител Резултат 

502 Shell FuelSave бензин 
Lycee Louis Delage – Lycee Louis 

Delage - Франция 
517.3 км/л 

503 Shell FuelSave дизел 

Schluckspecht – University Of 

Applied Sciences Offenburg - 

Германия 

312.9 км/л 

501 

Алтернативно гориво  

(в т.ч. E100 и синтетичен 

дизел от природен газ) 

DTU Roadrunners – Technical 

University Of Denmark - Дания 
665.0 км/л 

719 Електрическа батерия 
ISEN Toulon / SCS – ISEN Toulon - 

Франция 

308.5 

км/киловатчас 

601 
Водородна горивна 

клетка 

La Joliverie Polytech Nantes – 

Polytech Nantes - Франция 
372.6 км/м3  

Shell Eco-marathon Europe 2015 награди извън пистата 

  

Успехът на пистата идва не само благодарение на усилията, а също и в резултат от отдадеността, 

екипната работа и иновативността през периода на подготовка за състезанието. Това важи особено, 

когато става дума за наградите извън пистата, с които се удостояват екипите, постигнали 

съвършенство в техническите иновации, дизайна на автомобилите, безопасността и комуникациите. 

Специален приз отличава отбора, който най-добре демонстрира духа на състезанието. 

За да научите повече за всяка от наградите, натиснете тук. 

Отбор 

Nr. 
Победител Награда 

614 
Green Team Twente – University of 

Twente - Холандия 

Награда за постижения в 

комуникациите 

327 
TUfast Eco Team – Technische 

Universitaet Muenchen - Германия 
Награда за дизайн на автомобила 

324 
Vector Ecoteam – MINES ParisTech & 

Lycées Louis Armand - Франция 
Награда за техническа иновация 

353 
AE2 PROJECT TEAM – Yildiz Technical 

University - Турция 
Награда за безопасност   

515 
Toulouse Ingénierie Multidisciplinaire - 

Франция 

Награда за постоянство и 

демонстриране на духа на 

състезанието  

За повече информация за състезанието, моля, посетете уебсайта на Shell Eco-marathon или следвайте в 

социалната мрежа профилите във Facebook и Twitter. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe/2015-highlights/off-track-award-winners.html
http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vU2hlbGw=
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9zaGVsbF9lY29tYXI=


Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 
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Бележки към редактора: 

 За да видите и свалите снимки на победителите и церемонията по награждаването, натиснете тук и 

използвайте парола SEME2015 

 За да видите повече снимки от състезанието, посетете официалния Flickr канал 

 За повече информация относно резултатите от надпреварата, моля, натиснете тук 

Зa Shell Eco-Marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето.  

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността.  

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата от 2012 г. до 2015 г. бе град Ротердам, Холандия, където,благодарение на 

пригоденото за целта улично трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

През 2016 г. Shell Eco-marathon Европа ще се проведе в Лондон. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост.  

Shell Eco-marathon Европа отбелязва своята 30-та годишнина тази година. В града състезанието се 

провежда за четвърти пореден път. За да привлече вниманието и да вдъхнови европейските граждани, 

които са заинтересовани от бъдещето на нашата енергия и от технологиите, които могат да 

задоволяват бъдещите ни потребности, наред със състезанието, на мястото на провеждането му бяха 

организирани различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

Зa Royal Dutch Shell PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9zaGVsbF9lY29tYXI=
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL2FwaW1hZ2VzLnBob3Rvc2hlbHRlci5jb20vZ2FsbGVyeS8yNC0wNS0yMDE1LUF3YXJkLVdpbm5lcnMtUm90dGVyZGFtLTIwMTUvRzAwMDBpVk8zU2xFV3JYZy9DMDAwMEZuWUVBRE5XYzRB
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cHM6Ly93d3cuZmxpY2tyLmNvbS9waG90b3Mvc2hlbGxfZWNvLW1hcmF0aG9u
http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe/2015-results.html
http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell 

има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или 

„сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно 

управлявани дружества” (jointly controlled entities). 

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като 

„equity-accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи 

прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания 

след изключването на дела на трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. 

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните 

очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и 

променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития 

да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, 

които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези 

резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този 

документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; 

(и) рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни 

санкции; (й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по 

отношение на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните 

страни и региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на 

условията на договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на 

проекти и забавяне възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. 

Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез 

предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да 

разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. 



Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на 

Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31декември 2014 г. (могат 

да бъдат намерени на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат 

взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 26 май 

2015 г. Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента 

да актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. 

В контекста на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, 

загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този документ. 

 

Shell България демонстрира недвусмислено 

значението на предпазните колани в 

автомобила при инцидент 

19/05/2015 

За девета поредна година компанията проведе Дни на безопасността за служители и 

партньори от България 
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 Ден на безопасността в Shell България (DOC, 39 KB) - Отваря се в нов прозорец 

Shell България организира Ден на безопасността за своите служители, подизпълнители и партньори на 

12 и 13 май 2015 г. Инициативата се провежда за девета поредна година във всички компании Shell по 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy5zZWMuZ292Lw==
javascript:;
http://www.shell.bg/aboutshell/media-centre/2015/safety-day.html
http://www.shell.bg/aboutshell/media-centre/2015/safety-day.html
http://www.shell.bg/aboutshell/media-centre/2015/safety-day.html
http://www.shell.bg/aboutshell/media-centre/2015/safety-day.html
http://www.shell.bg/aboutshell/media-centre/2015/safety-day.html
http://s02.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/bgr/downloads/doc/shell-safety-day-video-transcript.doc


света. В България тя обхваща търговските обекти Shell в цялата страна. Целта е да бъдат припомнени 

корпоративните правила и процедури, които се прилагат от служителите и партньорите на компанията, 

за да се предотвратят или намалят до минимум инцидентите на пътя и на работното място. 

 

Откриване на Деня на безопасността от Камелия Славейкова - изпълнителен директор на 

Shell България, и Димитър Илиев - многократен рали шампион на България и ръководител на 

Академията за безопасно шофиране, Shell Подуене, 12 май 2015 г. 

Тържественото откриване на инициативата бе в търговски комплекс Shell в кв. „Подуене“. В 

партньорство с Академията за безопасно шофиране и нейния ръководител – многократния рали 

шампион на България Димитър Илиев, бе демонстрирано значението на предпазния колан, чието 

използване е едно от 12-те животоспасяващи правила, които са задължителни за всички служители и 

партньори на Shell. 



 

Демонстрация и правила за безопасност при тестване на симулатор на преобръщане на 

автомобил - Димитър Илиев и неговия екип, Shell Подуене, 12 май 2015 г. 

В монтирания на специално съоръжение лек автомобил бе симулирано в контролирана среда пътно-

транспортно произшествие, което води до преобръщане на автомобила, и бе демонстрирано 

значението на предпазния колан за спасяване на живота на пътниците в превозното средство. 



 

Камелия Славейкова - изпълнителен директор на Shell България, тества симулатора на 

преобръщане на автомобил заедно с Димитър Илиев, Shell Подуене, 12 май 2015 г. 

„В Деня на безопасността тази година ние отново потвърждаваме нашия ангажимент да постигнем 

корпоративната цел „Нула“ за елиминиране на инцидентите, свързани с дейността на Shell в глобален 

мащаб – тоест нула наранявания и нула разливи. Тази година съсредоточаваме вниманието си върху 

безопасността в три области – безопасността на хората, безопасността на пътя и на работния процес“, 

каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

За постигането на цел Нула Shell е въвела 12 животоспасяващи правила. Те са задължителни и се 

прилагат стриктно от служителите и партньорите на компанията по цял свят. Тези правила 

утвърждават това, което се очаква да знаят и да правят служителите и подизпълнителите, за да 

предотвратят сериозни инциденти с фатален край. Благодарение на правилата по изчисления на Shell 

в глобален план от тяхното въвеждане са спасени 150 човешки живота на служители, партньори и 

поддоставчици. 

Допълнително Shell България следва стриктно разписани процедури, които да гарантират 

безопасността на служителите в търговските обекти на компанията. Процедурите се отнасят за 

доставка на горива, реакция при обир, разлив, пожар, необходимост от оказване на първа помощ. 

Всички служители на Shell България и на партньорите на компанията преминават обучения за оказване 

на първа помощ, за доставка и разтоварване на горива, включително и на газ пропан-бутан. 

1*Goal Zero. No Harm. No Leaks. – Цел нула. Нула наранявания. Нула разливи 

2*12 Life-saving rules – 12 животоспасяващи правила, които имат задължителен характер, за да 

гарантират сигурността на служителите, клиентите и поддоставчиците на Shell. 

ЗА SHELL БЪЛГАРИЯ 



Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от около 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card.  

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

 

Българските автомобили в Shell Eco-marathon 

2015 бяха представени официално 

14/05/2015 

С най-новите си решения за по-чист транспорт българските студенти и ученици ще премерят 

сили със своите европейски конкуренти в спортсменската надпревара за иновации и 

енергийна ефективност на пътя в Ротердам през май 2015 г. 

 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


Българските отбори в Shell Eco-marathon Европа 2015 представят своите автомобили 

За осма поредна година Shell България приветства на официална церемония талантливи български 

ученици и студенти дни преди участието им в международното състезание за иновации и енергийна 

ефективност на пътя Shell Eco-marathon ЕвропаОтборите на Техническите университети в София и 

Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и Професионалната гимназия по селско, горско 

стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе, представиха своите енергийно ефективни 

автомобили на специално събитие за медиите, преди да отпътуват за финалите на градската писта в 

Ротердам, Холандия. 

 

Отборът на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство и туризъм, гр. 

Чепеларе и техният автомобил за Shell Eco-marathon 2015 

Участието на българските ученици и студенти през 2015 г. минава под патронажа на  Министeрството 

на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите. За втора поредна година 

родните участници в Shell Еco-marathon се ползват и с подкрепата на Националната Комисия на 

Република България за ЮНЕСКО. 



 

Отборът на Русенски университет "Ангел Кънчев" и техният автомобил за Shell Eco-marathon 

2015 

На събитието присъстваха представители на институциите патрони, посланикът на Великобритания 

Емма Хопкинс, посланикът на Холандия Том ван Оорсхот, и заместник-ректорът на Русенския 

университет „Ангел Кънчев“ проф. Михаил Илиев. 



 

Отборът на Технически университет - София и техният автомобил за Shell Eco-marathon 2015 

В своето изказване докторът по икономика Методи Иванов, съветник на министъра на образованието и 

науката, подчерта ангажираността на институцията към професионалното образование и инженерните 

професии и изрази подкрепа за стремежа на студентите и учениците към разработване на иновативни 

технологични идеи в контекста на образователна платформа като Shell Eco-marathon, предоставяна от 

бизнеса. 

Иван Ангелов, директор на дирекция „Опазване чистотата на въздуха” от Министерството на околната 

среда и водите, изрази привързаността на ведомството към идеите на Shell Eco-marathon по отношение 

на намаляване на въглеродните емисии от транспорта и подобряване на чистотата на атмосферния 

въздух в градската среда. Представителите на двете министерства пожелаха на добър час на 

учениците и студентите на състезанието в Ротердам.  



 

Отборът на Технически университет - Варна и техният автомобил за Shell Eco-marathon 2015 

„В 30-годишната история на Shell Eco-marathon Европа български екипи ще участват за осма поредна 

година в състезанието. Това е невероятно постижение и аз се гордея с постоянството, амбициите и 

успехите на нашите ученици и студенти, които показват, че силните идеи за бъдещето се раждат 

именно благодарение на екипния дух. Сигурна съм, че представянето им в Ротердам ще бъде достойно, 

каквото е било винаги досега“, каза Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Учениците и студентите – участници в Shell Eco-marathon’2015 представиха автомобилите си, 

разказаха за технологичните промени и иновациите, извършени с цел подобряване на представянето 

им на състезанието в Ротердам, и направиха демонстрации с тях пред гостите на събитието. 

Вече 30 години Shell Eco-marathon Европа е израз на  отдадеността на Shell да работи отговорно за 

подпомагане посрещането на нарастващите енергийни потребности на планетата. Инициативата 

показва, че намирането на решение е плод на съвместните усилия на всички заинтересовани страни. 

Екипната работа е в основата на постиженията и затова Shell Eco-marathon oбединява в едно ученици, 

студенти, партньори, академичния свят, държавни институции, неправителствени организации и 

широката общественост . 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. в 

спортсменско състезание на идеи и проекти в Ротердам, Холандия. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html


Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg  

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

 

МОН и МОСВ са патрони на българските 

участници в Shell Eco-marathon 2015 

12/05/2015 

mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg
http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


Държавните институции ще подкрепят родните отбори в престижното международно 

състезание за енергийна ефективност и екологични транспортни решения 

 

Министeрството на образованието и науката и Министерството на околната среда и водите стават 

патрони на учениците и студентите, които ще участват в 30-то юбилейно издание на Shell Eco-

marathon’2015. 

Министерството на образованието и науката обяви подкрепата си за българските участници по пътя им 

към Ротердам в продължение на традицията от последните години. „Приветствам смелите млади 

българи, чиито идеи и решения за енергийна ефективност продължават да ни представят достойно в 

Европа. Водената от мен политика е именно за насърчаване на професионалното образование и 

подновяване на интереса на учениците към техническите и инженерните професии. Днес 

технологичната мисъл на младите хора създава иновации и променя света около нас. Желая успех на 

състезателите и ще следя тяхното представяне по време на състезанието“, заяви министър проф. дпн 

Тодор Танев. 

МОСВ става за първи път патрон на българското участие в Shell Eco-marathon Европа. Като една от 

основните институции, ангажирани с развитието на екологична градска среда, Министерството на 

околната среда и водите е естествен партньор на Shell Eco-marathon в стремежа към устойчиво 

енергийно бъдеще. 

„Министерството на околната среда и водите с радост подкрепя младите таланти в амбицията им 

техните изобретения да подобрят градската среда. Намаляването на въглеродните емисии е сериозно 

предизвикателство не само пред екипите на МОСВ, но и пред всеки българин с екологично съзнание. 

Убедена съм, че с общи усилия ще подобрим качеството на живот в нашия общ дом“, заяви министърът 

на околната среда и водите Ивелина Василева. 

„Цялостната подкрепа на тези две ключови институции за инициатива с комплексен характер като Shell 

Eco-marathon е силен стимул за българските участници да продължат да развиват своите идеи за 

икономия на гориво до решения, които да отговорят на бъдещите предизвикателства пред транспорта“, 

каза Камелия Славейкова,  изпълнителен директор на Shell България. 

Състезанията Shell Eco-marathon по света имат за цел да търсят решения за бъдещето на мобилността. 

Участниците могат да избират за своите автомобили разнообразни конвенционални и алтернативни 

горива. Това открива пред тях невероятни възможности да разработват ефективни и екологично 

ориентирани транспортни решения на утрешния ден. Чрез Shell Eco-marathon се осигурява една 



своебразна международна образователна платформа, която е пълноценна среда за младите български 

студенти и ученици в технически дисциплини да изявят своите знания и да придобият допълнителни 

практически умения. 

Всички български участници в Shell Eco-marathon Европа 2015 залагат поредица от иновативни 

решения, за да постигнат по-висока енергийна ефективност и така да покажат, че по-екологично 

чистият и ефективен транспорт в градска среда е напълно възможен още днес. 

Опитният отбор на Технически университет - Варна избра предизвикателството да представи първия 

български автомобил, задвижван от компресиран природен газ (CNG) - новият вид енергия, включен в 

състезанието от тази година. CNG е нисковъглеродно транспортно гориво, коeто може да се използва 

като алтернатива на бензина и дизела. 

Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев“  отново ще се състезават в категорията 

„Прототипи“ със своя футуристичен автомобил DТT, задвижван от електрическа батерия. 

Превозното средство ще разполага с по-ефективен двигател, а батериите, на които ще разчита за 

захранването, ще бъдат базирани на съвременните технологии за съхраняване на електрическа 

енергия. 

В същата категория отборът на Професионалната гимназия по селско и горско стопанство - гр. 

Чепеларе ще заложат на автомобил с нов швейцарски двигател и нови гуми с цел по-голяма икономия 

на гориво. Учениците от гр. Чепеларе са най-яркият пример за това, че с много амбиция, постоянство и 

усилия, всички бариери са преодолими и участието на международна сцена е възможно дори на 

гимназиално равнище. 

Българските отбори в Shell Eco-marathon Европа 2015 ще представят своите иновативни 

енергоефективни автомобили пред публика на 14 май 2015 г. в София по време на специално 

организирано за целта събитие. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/ semeuropeили да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

3a Shell Eco-marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html
mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

3a Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

Предупредителна информация 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. 

По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните 

компании като цяло и тези, които работят за тях. Тези изрази също се използват, когато не е 

необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните 

компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal 

Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой 

гласове, или правото да управлява. 

Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като 

„свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се 

наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите 

сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. 

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, 

притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на 

трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. 

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните 

очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и 

променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития 

да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения. 



Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. 

Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да 

допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните 

твърдения, включени в този документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; 

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, 

както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) рискът от извършване на 

дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; (й) законодателни, 

финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение на климатичните 

промени; 

(к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически 

рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени 

дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи 

разходи; 

и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са 

изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в 

тази секция. 

Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат 

да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 

20-F за финансовата година, приключила на 31декември 2014 г. (могат да бъдат намерени 

на www.shell.com/investor иwww.sec.gov). 

Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само 

за датата на това съобщение, 12 май 2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат 

да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в 

този документ.  

Кметът на Русе подкрепи участието на 

студенти от местния университет в Shell Eco-

marathon 2015 

11/05/2015 

Кметът на Русе Пламен Стоилов подкрепи участието на студенти от Русенския университет в 

Shell Eco-marathon Европа 2015 



 

Кметът на гр. Русе Пламен Стоилов заедно с отбора на Русенски университет "Ангел Кънчев" 

в Shell Eco-marathon 2015 

Студентите от Русенския университет „Ангел Кънчев“, които ще участват в юбилейното 30-то издание 

на състезанието за иновации и енергийна ефективност на пътя Shell Eco-marathon Европа, се срещнаха 

с кмета на Русе Пламен Стоилов и със Страхил Карапчански, заместник-кмет и председател на 

фондация „Русе – град на свободния дух“. Високопоставените представители на местната власт 

изразиха подкрепата на община Русе за усилията на младите хора да станат част от общоевропейската 

инициатива за устойчиво енергийно бъдеще на Стария континент. 

Русенските студенти ще участват за втора поредна година в състезанието Shell Eco-marathon Европа в 

Ротердам, Холандия, в категорията „Прототипи“ с футуристичен автомобил. „Тази година колата е 

изцяло обновена, в т.ч. по отношение на дизайна, задвижването, електрониката. Купето е от карбон и 

теглото на автомобила е намалено наполовина в сравнение с миналата година. 

Електродвигателят е нов, окачването също е усъвършенствано. “Искам да благодаря на фондация 

„Русе – град на свободния дух“, защото инвестицията в работата на тези млади хора е важна не само 

за Shell Eco-marathon, а и за бъдещето на града. Благодарни сме, че отново получаваме доверието да 

сме част от семейството на Shell Eco-marathon,“ заяви д-р инж. Симеон Илиев, мениджър на отбора. 

Управлението на футуристичния автомобил е поверено в ръцете на пилотите Виктор Стоянов и Илиана 

Минковска, която е нов член на отбора. През 2015 г. отборът е решен да влезе в топ 20 в категория 

„Прототипи“, задвижвани от електрическа батерия, и да докаже, че заслужава подкрепата на 



университета и местната общественост. „Очакваме с изключително вълнение представянето на 

автомобила и на отбора в Ротердам. Нашите усилия в техническо отношение са на финала, всичко 

оттук нататък зависи от спортния ни дух и волята за победа, а те са много високи,“ заяви Илиана 

Минковска. 

„Бизнесът в Русе подкрепя с гордост такива начинания, особено в лицето на фондация „Русе – град на 

свободния дух“. В града от години има много добро разбирателство между държавната и местната 

власт, университетското ръководство и студентите и бизнеса и това разбирателство е гаранция за 

успеха на русенските студенти в Shell Eco-marathon,“ каза Страхил Карапчански, заместник-кмет и 

председател на фондацията. 

„Със своето участие в Shell Eco-marathon тези млади хора показват уникална съвкупност от талант, 

владеене на новите технологии и инженерни умения. Чрез креативността на едно ново поколение от 

български инженери и подкрепата от страна на държавата, местната власт и бизнеса, целим да 

демонстрираме таланта на България на европейско и световно ниво в разработването на иновативни 

подходи за бъдещето на устойчивата градска среда. Желая успех на русенските студенти и твърдо 

вярвам, че тази година те ще заемат челни места в класацията на състезанието в Ротердам,“ каза 

Пламен Стоилов, кмет на Русе. 

През 2014 г. русенският отбор дебютира в Shell Eco-marathon и постигна най-добрия резултат от 

българските отбори в надпреварата –  студентите изминаха 168,27 км с 1 кВтч електроенергия и се 

класираха на 23-то място в категорията „Прототипи“, задвижвани от електрическа батерия. 

Европейското състезание Shell Eco-marathon е сериозен фактор в развитието на младите инженерни 

таланти и неговата роля нараства с всяка изминала година. Shell Eco-marathon има едновременно 

състезателен и възпитателен характер. Тази година ще е знаменателна за българските участниците в 

Shell Eco-marathon Европа не само с 30-годишнината на инициативата, но и поради факта, че България 

за първи път ще бъде представена от четири отбора – на Русенския университет „Ангел Кънчев“, 

Техническите университети във Варна и в София и на Професионалната гимназия за селско и горско 

стопанство в град Чепеларе. 

Българските участници в Shell Eco-marathon’2015 ще представят своите автомобили на специално 

събитие в София, на 14 май. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи  

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com. 

 

Shell V-Power Nitro+ ви кани на Ferrari Racing 

Days 2015 на Хунгароринг, Будапеща. 

08/05/2015 

Shell ви кани на Ferrari Racing Days (Състезателни Ferrari дни) в Будапеща на Хунгароринг от 

26.06 до 28.08. 2015 г., където за феновете на Ferrari е планирано вълнуващо събитие, 

пълно с екшън. 

Елате и се убедете сами в  представянето на Shell V-Power Nitro+ по време на най-голямото събитие на 

Ferrari в региона. 

Себастиан Фетел, четирикратен световен шампион във Формула 1 и настоящ пилот в  Scuderia Ferrari 

ще прави обиколки с болида на Scuderia Ferrari, задвижван от Shell V-Power Nitro+, за да 

демонстрира резултата от техническото сътрудничество между Shell и Ferrari. 

Shell и италианският автомобилен производител си сътрудничат повече от половин век с цел 

създаването на възможно най-доброто гориво за Scuderia Ferrari , както и за потребителите на Shell по 

целия свят. 

Те прехвърлят наученото от пистата на пътя, за да доставят иновативни и вълнуващи преживявания на 

шофьорите. 

Всички коли, участващи в събитието, ще бъдат заредени с Shell V-Power Nitro+, гориво, което е 

създадено за да оптимизира потенциала на двигателя като го почиства и защитава от натрупването на 

отлагания по работните му повърхности. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


Ferrari Racing Days е перфектна възможност за феновете на моторните спортове да се потопят в света 

на Ferrari. Всеки ден ще бъде пълен с екшън и забавления. 

ПРОГРАМА: 

 Ferrari Challenge Trofeo Pirelli е една от най-популярните серии, отчасти защото свързва абсолютно 

начинаещите на пистата с тези, които вече имат състезателни километри зад гърба си, като се 

превръща все повече в стартова линия за тези, които искат да станат GT пилоти. 

 Състезанията Ferrari Challenge Copa Shell са ориентирани малко повече към зрелите шофьори със 

специален трофей, наречен Купата на Джентълмените (Copa Gentlemen) за шофьори над 55-годишна 

възраст.  И в двете серии колите са 458 Challenge EVO. 

 Програмите  XX показват Ferrari FXX, 599XX и новото FXX-K , създадени специално за състезателните 

писти. Ще видите цяла серия отсъбития, посветена на тези много специални Ferrari пилоти. 

 Шоуто Формула 1 Клиенти ви дава уникалната възможност да разгледате едноместни модели на 

Ferrari за Формула 1 от 1970 г. до 2013 г. 

Изгледайте видеото със Себастиан Ветел. 

Sebastian Vettel at Ferrari Racing Days, Budapest 

Ще се видим там! 

За билети, моля, натиснете тук! www.gpticketshop.hu 

Очаквайте още информация за събитието съвсем скоро. 

 

Националната комисия на Република 

България за ЮНЕСКО става патрон на 

българското участие в Shell Eco-marathon 

Европа 

07/05/2015 

Националната комисия на Р България за ЮНЕСКО продължава своя патронаж на 

българското участие в международното състезание за енергийна ефективност Shell Eco-

marathon Европа 2015 за втора поредна година. 

http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g/dj1Cc2pLNWJZX0ExOCZmZWF0dXJlPXlvdXR1LmJlJg==
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy5ncHRpY2tldHNob3AuaHU=


 

Shell Eco-marathon Европа 2014 - състезателна сесия на автомобилите в категория 

"прототипи" по градското трасе в Ротердам, Холандия 

Като организация, посветена на образованието, науката, културата и комуникацията и информацията, 

ЮНЕСКО вижда в Shell Eco-marathon Европа успешен модел за взаимодействие между младите таланти 

и бизнеса, в хода на което бъдещите инженери изграждат своята визия за справяне с глобалните 

енергийни предизвикателства. 

Наред с това, по своя характер и зрялост инициативата Shell Eco-marathon напълно отговаря на едни 

от основните функции на ЮНЕСКО – да опосредства опознаването и разбирателство между народите и 

да стимулира образованието. Ето защо подкрепата на Националната комисия добавя висока стойност 

към тазгодишното участие на българските студенти и ученици и го прави специално и истински 

уникално преживяване. 

„Вече 70 години ЮНЕСКО се бори за защитата и насърчаването на образованието, науката и културата 

и заедно с това за устойчиво развитие. Българското участие в Shell Eco-marathon и самата инициатива 

на глобално ниво са изцяло в съзвучие с нашите усилия и цели като организация. Ето защо 

продължаваме да подкрепяме българския принос към иновациите в транспорта“, сподели г-жа Мария 

Донска, Главен секретар на Националната комисия на Република България за ЮНЕСКО. 

„Радвам се, че организация като ЮНЕСКО в лицето на Националната комисия разпознава приноса и 

иновативния подход на Shell към развитието на интелигентния транспорт. Вече 8 години компанията 

стои зад усилията на най-талантливите и амбициозни български инженери по пътя им към решаване на 



световния проблем със задоволяването на нарастващите енергийни потребности“, каза Камелия 

Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Четири родни отбора ще участват във финалите на 30-тото, юбилейно издание на Shell Eco-marathon 

Европа. Това са техническите университети от София и Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 

Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе. 

От 21 до 24 май  

2015 г. в Ротердам българските таланти ще премерят сили с над 230 отбора от 30 страни в Европа и 

Африка, за да изминат максимално разстояние с минимално количество гориво или енергия. 

Автомобилите на участниците ще бъдат представени на 14 май в София. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com. 

 

Българските участници в Shell Eco-marathon 

Европа 2015 ще имат свой химн 

05/05/2015 

Творбата е композирана от известния български композитор и пианист Росалин Наков по 

текст на Иван Тенев и ще бъде изпълнена за първи път по време на официалното 

представяне на българските отбори в страната 

 

Българските участници в Shell Eco-marathon Европа ще имат свой официален химн по случай 

отбелязването на 30-тото юбилейно издание на международното състезание за иновации и енергийна 

ефективност в транспорта. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


Творбата е композирана от известния български композитор и пианист Росалин Наков, носител на 

престижната награда „Златен Орфей” и множество други отличия. Текстът на химна, чийто автор е 

поетът Иван Тенев, обединява посланията за ролята на Shell Еco-marathon за изграждане на устойчиво 

енергийно бъдеще на планетата с изконни национални български символи.  

„Химнът е нашият подарък за дръзновението и неуморните усилия на всички български ученици и 

студенти, участвали в надпреварата от 2007 г. досега. Песента е посветена на идеите за интелигентна 

мобилност, отговорността към околната среда и иновациите в транспорта и отправя послание за един 

по-чист и устойчив свят. Надявам се, че новият химн ще вдъхнови младите ни таланти за победа по 

време на финалите на състезанието през май т.г.“, каза Камелия Славейкова,  изпълнителен директор 

на Shell България. 

Новият химн ще бъде представен за първи път от възпитаниците на Националното музикално училище 

„Любомир Пипков“ по време на официалното събитие за представяне на българските отбори за 

състезанието, което ще се състои в София на 14 май тази година. 

Shell Eco-marathon е едно от най-иновативните и свързани с редица предизвикателства състезание за 

ученици и студенти, което се провежда всяка година в Европа, Америка и Азия. Целта на инициативата 

е да насърчи отбори от средни училища и университети по цял свят да проектират, конструират и да се 

състезават с енергийно ефективни автомобили. Победител е отборът, който измине най-голямо 

разстояние с 1 кВтч енергия  или 1 литър гориво. 

Shell Eco-marathon Европа 2015 ще се проведе от 21 до 24 май тази година в Ротердам, Холандия. 

Българските отбори, съставени от ученици и студенти, ще премерят сили с 230 отбора от 30 държави в 

Европа и Африка. 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

Зa Shell Eco-marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето.  

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността.  

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост.  

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост.  

mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

Зa Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

Предупредителна информация 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell 

има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или 

„сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно 

управлявани дружества” (jointly controlled entities). 

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като 

„equity-accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи 

прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания 

след изключването на дела на трети лица.  

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват 

очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните 

органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това 

реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, 

отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, 

които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези 

http://www.shell.com/


резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този 

документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; 

(и) рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни 

санкции; (й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по 

отношение на климатичните промени; 

(к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически 

рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени 

дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи 

разходи; и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този 

документ, са изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или 

спомената в тази секция. 

Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат 

да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 

20-F за финансовата година, приключила на 31декември 2014 г. (могат да бъдат намерени 

на www.shell.com/investor и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от 

читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 11 май 2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация.В контекста на тези рискове резултатите могат да 

се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този 

документ. 

 

Студенти от ТУ-София ще се състезават за 

призови места в Shell Eco-marathon 2015 

05/05/2015 

Студентите от Техническия университет – София се включват в надпреварата Shell Eco-

marathon Европа след едногодишно прекъсване. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
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Тази година младите инженери ще използват нова водородна горивна клетка като източник на енергия 

и са силно амбицирани да се класират на челните места в категорията „Градски тип“ автомобили. 

Бъдещите инженери от ТУ-София ще заложат на изцяло ново окачване, задвижваща система, 

модифицирани купе и рама, както и по-висок клас спирачнa системa  за своя автомобил Еко-Х, с който 

ще поемат предизвикателството да изминат максимално разстояние с минимален разход на трасето в 

Ротердам през месец май. 

Теглото на превозното средство е 95 килограма, а използваното през 2012-2013 г. купе ще бъде с 

подобрена аеродинамична форма. Начело на отбора е инж. Стефан Стефанов, който е и единственият с 

опит от предишни участия в Shell Eco-marathon. Затова 30-тото издание на Shell Eco-marathon Европа 

ще бъде важно за стиковане на новосформирания отбор на Технически университет – София. 

 „Shell Eco-marathon е нещо повече от състезание. Това е предизвикателство. Радвам се, че макар и 

неопитен, в сравнение с предходни участия на ТУ-София в Shell Eco-marathon, отборът е мотивиран и 

работи усилено по концепцията и своите задачи в подготовката. През 2015 г. двигател на екипния дух 

е това да покажем знания и умения на международно ниво и да допринесем за развитието на бъдещите 

превозни средства. Несъмнено ще имаме достойно представяне и най-вече благодарим на Shell 

България за това, че ни окуражиха да участваме и ни подкрепят през цялото време“, коментира 

капитанът и мениджър на отбора инж. Стефан Стефанов.  

„Причината поради, която се включих в състезанието Shell Eco-marathon е силно застъпената идея за 

рационализация и иновация в конструирането и управляването на масовите превозни средства. Аз 

лично съм запален по зелените технологии, роботиката и справянето с транспортни проблеми чрез 



ефективни и нестандартни решения, а няма друга платформа като Shell Eco-marathon, на която да 

имам възможност да го направя. Сигурен съм, че не само аз, но и всички млади и талантливи инженери 

в Европа са горди с участието си в състезанието“, развълнувано сподели един от новите участници, 

Владислав Павлов.  

През 2013 г., отборът на ТУ-София зае второ място в Европа на финалите на Shell Eco-marathon 2013. 

Автомобилът с водородна горивна клетка на студентите измина 82,85 км с 1 кВтч енергия и успяха да 

подобрят предишното си постижение с 20 км. 

„Уверена съм, че през 2015 г. отборът на ТУ-София, ще приложи научените уроци и ще докаже, че 

една стъпка назад може да бъде зряло и стратегическо обмислено решение, когато имаш амбициозни 

цели и си се устремил към върха“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell 

България.  

Автомобилът ще бъде представен на 14 май в София, заедно с автомобилите за Shell Eco-marathon 

2015 на участниците от Технически университет – Варна, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 

Професионална гимназия по селско и горско стопанство, гр. Чепеларе. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

3a Shell Eco-marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където,благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
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Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка се проведе от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а Shell 

Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1март в Манила, Филипините. 

3a Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

Предупредителна информация 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. 

По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за дъщерните 

компании като цяло и тези, които работят за тях. Тези изрази също се използват, когато не е 

необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните 

компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху които Royal 

Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен брой 

гласове, или правото да управлява. 

Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като 

„свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се 

наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите 

сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. 

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, 

притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на 

трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. 

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните 

очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и 

променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития 

да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. 

Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да 

допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните 

твърдения, включени в този документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; 

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, 

както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) рискът от извършване на 

дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; (й) законодателни, 

финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение на климатичните 

промени; 

(к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; (л) политически 

рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с правителствени 

дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне възстановяването на общи 

разходи; 

и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са 

изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в 

тази секция. 

Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат 

да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 

20-F за финансовата година, приключила на 31декември 2014 г. (могат да бъдат намерени 

на www.shell.com/investor и www.sec.gov). 

Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само 

за датата на това съобщение, 4 май 2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат 

да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в 

този документ. 

 

ЗНАНИЯТА ЗА SHELL ECO-MARATHON НОСЯТ 

НАГРАДИ НА СЛУШАТЕЛИТЕ НА РАДИО CITY И 

РАДИО ENERGY ВСЕКИ ДЕН ДО КРАЯ НА 

АПРИЛ 

14/04/2015 

От 14 до 30 април, единственото по рода си състезание за иновации и енергийна 

ефективност в транспорта Shell Eco-marathon ще донесе подаръци на феновете на Радио City 

и радио ENERGY, които стартират тематична игра за своите слушатели. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cDovL3d3dy5zZWMuZ292Lw==


 

Всеки ден в ефира на двете радиостанции слушателите ще научават полезна и любопитна информация 

за българското участие, рекордите, постиженията, правилата и развитието на Shell Eco-marathon, 

който през 2015 г. бележи своята 30-годишнина. Феновете на City и ENERGY ще имат възможността 

чрез Facebook страниците на двете радиостанции да отговарят всеки делничен ден на различен въпрос 

за състезанието, за да спечелят една от многото всекидневни и седмични награди, като например 

многофункционален манометър, многофункционално зарядно устройство, часовник и много други. 

Наградите ще се теглят на лотариен принцип сред слушателите, които са отговорили вярно. Пълните 

условия на играта могат да бъдат открити на сайтовете на радио City и радио ENERGY. 

“Организираме играта, за да може по интересен и забавен начин повече хора в България да научат 

любопитни факти за Shell Eco-marathon. Всички ние сме изправени пред предизвикателството, че от 

една страна ползваме все повече транспорт, а от друга – придвижването на хора и стоки трябва да 

става по максимално ефективен начин, с оглед пестене на ресурси и опазване на околната среда. Чрез 

тази игра радио слушателите ще разберат каква е ролята на състезанието и младите таланти в него за 

преодоляване на това предизвикателство чрез иновации в транспорта“, сподели Камелия Славейкова, 

изпълнителен директор на Shell България. 

Вече 30 години Shell Eco-marathon демонстрира ролята на образованието и развитието на млади 

таланти в инженерната сфера, както и колко важен е диалогът между всички заинтересовани страни, в 

т.ч. академичната общност, бизнеса, правителствата, неправителствените организации и медиите, в 

отговор на световните енергийни и екологични предизвикателства на нашето съвремие и бъдеще. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2NpdHlyYWRpb3R2P2ZyZWY9dHM=
http://www.shell.bg/aboutshell/about-our-website/disclaimer-en.html/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL1JhZGlvRU5FUkdZYmc/ZnJlZj10cw==
http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html


Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където, благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка ще се състои от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а 

Shell Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. 

 Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като 

„свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се 

наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите 

сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. 

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, 

притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на 

трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните 

органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това 

реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, 

отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, 

които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези 

резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този 

документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) 

рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; 

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение 

на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и 

региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на 

договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне 

възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. 

Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез 

предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да 

разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат да повлияят на 

бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за 

финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат да бъдат намерени на 

www.shell.com/investor <http://www.shell.com/investor> и www.sec.gov). Тези фактори също трябва да 

бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 

11 февруари 2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат 

да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в 

този документ. 

 

ВАРНЕНЦИ СЕ ЦЕЛЯТ В ТОП 3 НА SHELL ECO-

MARATHON ЕВРОПА 2015 

01/04/2015 

Студентите от Технически университет - Варна се целят в топ 3 на Shell Eco-marathon Европа 

2015 с градски автомобил на природен газ 

Отборът на Технически университет – Варна, ще премери сили на финалите на Shell Eco-marathon 

Европа 2015 в Ротердам, Холандия, с автомобил, задвижван от компресиран природен газ (CNG) - 



новият вид енергия, включен в състезанието от тази година, в съответствие с тенденциите за развитие 

на пазара. CNG е нисковъглеродно транспортно гориво, коeто може да се използва като алтернатива 

на бензина и дизела. 

 

Автомобилът на Технически университет - Варна на пистата по време на финалите на Shell 

Eco-marathon Европа 2015 

Бъдещите инженери  от ТУ-Варна ще се състезават в категорията „Градски тип“ автомобили, изпълнени 

с увереност, че ще се класират в първите 3 места на своята категория. В допълнение, студентите ще 

заложат на ново окачване, заздравена конструкция със задно задвижване и нови гуми за своя 

автомобил Квази, с цел да изминат по-голямо разстояние на трасето в Ротердам през месец май. 

През 2015 г. капитан на отбора е Валентин Караджов – студент IV курс в специалност „Транспортна 

техника и технологии“, а останалите петима членове на екипа са студенти в III и IV курс от различни 

специалности на ТУ-Варна 

 „Подготовката ни върви гладко, разбираме се много добре в екипа и сме изпълнени с ентусиазъм. 

Нямаме търпение отново да се потопим в атмосферата в Ротердам и да бъдем част от  най-вълнуващото 



състезание за енергийно-ефективни автомобили на континента“, сподели капитанът на отбора 

Валентин Караджов. 

„Участниците от Техническия университет във Варна са доказателството, че амбицията и постоянството, 

независимо от предизвикателствата и трудностите по пътя, са катализатор на положителни промени. 

Радвам се, че през 2015 г. отборът е мобилизирал всички сили и ресурси, за да покаже в Холандия 

своята визия за бъдещето на енергията. Сигурна съм, че ще се представят достойно“, сподели Камелия 

Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

Точно 30 години след началото си иновативното и единствено по мащаб състезание Shell Eco-marathon 

Европа въвежда захранването със CNG (компресиран природен газ) като ново предизвикателство пред 

участниците. Студентите от Варна ще бъдат първият български отбор, който ще използва 

алтернативното и устойчиво гориво в търсене на отговор на нарастващите енергийни нужди за по-

мащабен и по-чист транспорт. 

Автомобилът ще бъде представен на 14 май в София, заедно с автомобилите за Shell Eco-marathon 

2015 на участниците от Технически университет – София, Русенския университет „Ангел Кънчев“ и 

Професионална гимназия по селско и горско стопанство, гр. Чепеларе. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи   

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА Shell Eco--Marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където, благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
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енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка ще се състои от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а 

Shell Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА Royal Dutch Shell PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. Тези изрази също се използват, когато не 

е необходимо да се назове конкретната компания или компании. „Дъщерни компании”, 

„Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ се отнасят до компании, върху 

които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, като притежава или мажоритарен 

брой гласове, или правото да управлява. 

 Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като 

„свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се 

наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите 

сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. 

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, 

притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на 

трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. 

Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват очакванията за бъдещето, базирани на сегашните 

очаквания и предположения на управителните органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и 

променливи, които могат да доведат до това реалните резултати, изпълнение на работата или събития 

да се различават съществено от тези, отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. 

Има няколко фактора, които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да 

допринесат за това тези резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните 

твърдения, включени в този документ, 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


включително (но неограничително): (а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) 

промяна в търсенето на продуктите на Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив 

на природни богатства; (д) оценка на резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в 

индустрията; (ж) физически рискове и рискове на околната среда; 

(з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални имоти и цели за придобиване, 

както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) рискът от извършване на 

дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; (й) законодателни, 

финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение на климатичните 

промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и региони; 

(л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на договор с 

правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне 

възстановяването на общи разходи; и (м) промяна в търговските условия. 

Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са изказани като цяло с уговорки чрез 

предупредителната информация, съдържаща се или спомената в тази секция. Читателите не трябва да 

разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. 

Други фактори, които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на 

Royal Dutch Shell и формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат 

да бъдат намерени на www.shell.com/investor  и www.sec.gov). 

Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само 

за датата на това съобщение, 11 февруари 2015 г. Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни 

компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да 

е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. 

В контекста на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, 

загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в този документ. 

 

РУСЕ С ФУТУРИСТИЧЕН АВТОМОБИЛ НА SHELL 

ECO-MARATHON 2015 

26/03/2015 

Студентите от Русе ще представят футуристичен автомобил на Shell Eco-marathon Европа 

2015 



 

Отборът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ е един от 230-те екипа от 30 страни в Европа и 

Африка, които ще се състезават в юбилейното 30-то издание на иновативното състезание Shell Eco-

marathon Европа. Подготовката на автомобила за състезанието в Ротердам през май 2015 г. преминава 

в изцяло нова, оборудвана лаборатория, предоставена от университета в знак на неговата подкрепа за 

студентите. 

Студентите отново ще се състезават в категорията „Прототипи“ със своя футуристичен автомобил, 

задвижвани от електрическа батерия. Амбиция и увереност в собствените сили са основният двигател 

на отбора в подготовката за тридесетото издание на единственото по мащаб състезание за иновации в 

транспорта и икономията на гориво на Стария континент. 

Нововъведенията в автомобила на Русе през 2015 г. започват с напълно новия и различен дизайн. 

Купето и джантите на прототипа ще бъдат изработени от високотехнологични материали, за да се 

постигне оптимално тегло, а гумите ще бъдат с ниско съпротивление. Амбицията на отбора е да намали 

теглото на прототипа поне наполовина – до около 35-40 килограма, с цел още по-добра енергийна 

ефективност. Очаква се в резултат от нововъведенията колата да измине по-голямо разстояние на 

трасето в Ротердам в сравнение с 2014 г. 

За тазгодишното състезание превозното средство ще разполага с по-ефективен двигател, а батериите, 

на които ще разчита за захранването, ще бъдат базирани на съвременните технологии за съхраняване 

на електрическа енергия. Прототипът носи името DТT – съкращение от името на катедрата на 

студентите „Двигатели и транспортна техника“ в Русенския университет. 



През 2015 г., в тридесетото издание на единственото по рода си състезание за иновативни и енергийно 

ефективни автомобили, отборът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ отново ще бъде ръководен 

от д-р Симеон Илиев, а капитан ще е Димо Илиев. Управлението на футуристичния автомобил е 

поверен във вещите ръце на пилотите от миналата година Виктор Стоянов и Сюзан Мехмедова. През 

2015 г. отборът е решен да влезе в топ 20 в категория „Прототипи“ и да докаже, че заслужава 

подкрепата на университета и местната общественост. 

„Това, което научихме миналата година, е, че доброто представяне е сбор от приноса на всеки член на 

отбора. Без здравия екипен дух и сплотеност, усърдна работа и отдаденост, нищо не би могло да бъде 

възможно. Благодарни сме да сме част от семейството на Shell Eco-marathon за втора поредна година“, 

сподели капитанът Димо Илиев. 

След достойното им представяне през 2014 г., тази година участието на студентите в престижния Shell 

Eco-marathon Европа продължава да се ползва с подкрепата на община Русе и фондацията „Русе-град 

на свободния дух“, която е един от основните спонсори на отбора. 

През 2014 г., русенският отбор дебютира в Shell Eco-marathon и постигна най-доброто разстояние от 

българските отбори в надпреварата – студентите изминаха 168,27 км с 1 кВтч електроенергия и се 

класираха на 23-то място в категорията „Прототипи“, задвижвани от електрическа батерия. 

Европейското състезание Shell Eco-marathon е грандиозен фактор в развитието на младите инженерни 

таланти и неговата роля нараства с всяка изминала година. Shell Eco-marathon има едновременно 

състезателен и възпитателен характер. „С всяка изминала година стандартът на работа и 

конкуренцията в Shell Eco-marathon растат. След впечатляващото си дебютно представяне вярвам, че 

участието на русенските студенти през 2015 г. ще достигне по-високо ниво и ще отправи ясен сигнал 

за огромните възможности на българските участници в решаването на предизвикателства от световен 

характер“, сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА Shell Eco-Marathon 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
mailto:%20Dragomir.Gyurov@amic.bg


Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

От друга страна, чрез състезанието Shell показва нагледно колко важен е диалогът и общите усилия 

между всички заинтересовани страни, в т.ч. академичната общност, бизнеса, правителствата, 

неправителствените организации и медиите, в търсене на отговор на световните енергийни и 

екологични предизвикателства на нашето съвремие и бъдеще. 

Не на последно място, във времена на съвременна глобализация, Shell Eco-marathon насърчава 

толерантността и работата в среда на разнообразни култури и нации. Участниците преодоляват 

бариерите помежду си, обединени от идеята за устойчиво бъдеще за всички. Те се учат да работят по 

проект, както и в екип, и така още от студентската скамейка придобиват професионални умения. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка ще се състои от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а 

Shell Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА Royal Dutch Shell Plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

 

УЧЕНИЦИ ОТ ЧЕПЕЛАРЕ ЩЕ УЧАСТВАТ В SHELL 

ECO-MARATHON 2015 

17/03/2015 

С нов екип и нововъведения в дизайна и конструкцията на автомобила, отборът на 

Професионалната гимназия „Н. Й. Вапцаров“ е уверен в доброто си представяне през май в 

Ротердам 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


 

Отборът на Чепеларе в Shell Eco-marathon 

Отборът на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – град 

Чепеларе, ще се представи за трета поредна година на финалите на Shell Eco-marathon Европа с 

подобрен електромобил, задвижван от електрическа батерия. Последователността в усилията на 

учениците от красивия родопски град ги прави част от глобалната политика на групата компании Royal 

Dutch Shell plc, които развиват своята дейност по устойчив модел в дългосрочен план, за да 

подпомогнат посрещането на растящите енергийни потребности на планетата. 

По случай 30-та годишнина на Shell Eco-marathon Европа младите таланти от Чепеларе искат да 

заложат на нов швейцарски двигател, нови гуми и изцяло ново купе с цел по-голяма икономия на 

гориво и по-добро представяне на трасето в Ротердам през май. Само новият двигател и новите гуми 

биха увеличили потенциала на футуристичния автомобил да измине над три пъти по-голямо 

разстояние с 1 кВтч, в сравнение с постигнатия резултат на отбора на миналогодишното състезание. 

Aвтомобилът продължава да носи впечатляващото име STORM-BG, а резервен пилот през тази година е 

ученичка, избрана заради уменията и страстта й към автомобилите, както и мечтата й един ден да 

стане автомобилен инженер. 

Именно това е мисията на Shell Eco-marathon – да позволява на младите инженерни таланти да 

демонстрират своите умения и идеи и да ги насърчава да превърнат тези идеи в реално приложими 

решения като сбъдва мечти. 



През 2015 г. в работата по автомобила на Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и 

туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – град Чепеларе, ще се включат четири нови ученици от гимназията. Те ще 

бъдат натоварени със задачата, освен да подпомогнат подготовката на автомобила за финалите на 

Shell Eco-marathon Европа, да допринесат и за развитието на цялостната концепция със своите 

креативни, нестандартни и иновативни идеи и енергия. 

С новите попълнения в отбора, Ротердам несъмнено ще посрещне една нова, подобрена и 

впечатляваща визия за бъдещето на транспорта от самото сърце на Родопите. Така, благодарение на 

средата, която осигурява Shell Eco-marathon Европа, се създават възможности за изграждането на 

млади лидери, които търсят иновативни решения за интелигентна мобилност в бъдещето. 

„И тази година в лабораторията ни кипи усилена работа. Силно мотивирани сме да подобрим 

миналогодишното си представяне в Shell Eco-marathon Европа. Всяко препятствие, пред което се 

изправяме, сплотява новия екип и ни кара да даваме най-доброто от себе си. 

Обещаваме през 2015 г. цяла Европа да говори за учениците от малкия български град Чепеларе“, 

сподели капитанът и мениджър на отбора Тодор Лазаров. 

Професионалната гимназия по селско горско стопанство и туризъм „Н. Вапцаров” в Чепеларе дебютира 

в Shell Eco-marathon през 2013 г. и стана първото българско средно училище, което се включи в 

състезанието - доказателство, че пред амбицията на младите и талантливи хора няма бариери. Още с 

първото си участие учениците изминаха 155,57 км с 1 кВтч енергия, а автомобилът им се класира на 

24-то място от общо 36 отбора в категорията „Прототипи“, задвижвани от електрическа батерия и 

соларен панел. 

Година по-късно, през 2014 г., те за втори път премериха сили с младежи от други страни в Ротердам, 

но с изцяло нов дизайн на автомобила и се наредиха на 27-мо място в класацията. 

Участието на учениците в Shell Eco-marathon се ползва и с подкрепата на община Чепеларе в лицето 

на кмета на града г-н Тодор Костадинов заради пълното съответствие с усилията на общината за 

насърчаване на образователните инициативи и включването на младите хора в социално отговорни 

проекти. 

„Участието на ученическия отбор от професионалната гимназия от Чепеларе за трета поредна година е 

доказателство, че училището изгражда традиция на участие на в Shell Eco-marathon Европа. Въпрос на 

време е в състезанието да се включат и други специализирани гимназии и учебни заведения с оглед на 

растящата му популярност. Уверена съм, че отборът на Чепеларе ще приложи наученото от всички 

важни уроци от предишните две издания на състезанието и ще завоюва ново признание за града си“, 

сподели Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи 

Медийни запитвания : 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа илюстрира отдадеността на Shell да помогне отговорно на света за 

решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва своя 

стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

От друга страна, чрез състезанието Shell показва нагледно колко важен е диалогът и общите усилия 

между всички заинтересовани страни, в т.ч. академичната общност, бизнеса, правителствата, 

неправителствените организации и медиите, в търсене на отговор на световните енергийни и 

екологични предизвикателства на нашето съвремие и бъдеще. 

Не на последно място, във времена на съвременна глобализация, Shell Eco-marathon насърчава 

толерантността и работата в среда на разнообразни култури и нации. Участниците преодоляват 

бариерите помежду си, обединени от идеята за устойчиво бъдеще за всички. Те се учат да работят по 

проект, както и в екип, и така още от студентската скамейка придобиват професионални умения. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка ще се състои от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а 

Shell Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. Компаниите, в които Shell 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като „свързани компании” или 

„сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се наричат „съвместно 

управлявани дружества” (jointly controlled entities). 

В това съобщение за медиите сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като 

„equity-accounted investments”. Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи 

прекия и/или непрекия дял, притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания 

след изключването на дела на трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват 

очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните 

органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това 

реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, 

отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, 

които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези 

резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този 

документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) 

рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; 

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение 

на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и 

региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на 

договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне 

възстановяването на общи разходи; 

и (м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са 

изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в 

тази секция. 

Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, които могат 

да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и формуляра 

20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат да бъдат намерени 

на  www.shell.com/investor  и  www.sec.gov ). Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от 

читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само за датата на това съобщение, 17 март 2015 г. 

Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да 

актуализират публично или коригират, което и да е прогнозно твърдение в резултат на нова 

информация, бъдещи събития или друга информация. В контекста на тези рискове резултатите могат 

да се различават съществено от тези, посочени, загатнати или подсказани в прогнозните твърдения в 

този документ. 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
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DHL изпраща пратки от търговски комплекси 

Shell в София 

05/03/2015 

Клиентите вече могат да оставят пратки за чужбина с тегло до 10 кг 

DHL Express България и Shell България сключиха партньорски договор, на базата на който клиентите 

могат да изпращат въздушни куриерски пратки до целия свят от търговски комплекси Shell. Клиентите 

ще могат да се възползват от  опростената услуга DHL EXPRESS EASY с няколко зони и изгодни тарифи 

за повече от 220 държави първоначално в 8 търговски комплекса Shell в София. 

С тази услуга пратките достигат до повечето големи градове по света на следващия работен ден след 

изпращането. Предвижда се партньорството да бъде разширено и в градовете Бургас, Варна, Шумен, 

Добрич и други. Това ще даде възможност на клиентите на DHL да се възползват от удобството на 

добре развитата мрежа от търговски комплекси Shell в България. 

Клиентите вече могат да оставят пратки за чужбина с тегло до 10 кг в търговските комплекси Shell, 

които предлагат услугата  DHL EXPRESS EASY, без да бъдат посещавани от куриер. На място клиентът 

избира подходяща кутия на DHL за пратката си, попълва товарителница по електронен път и заплаща 

крайната цена на услугата на касата на обекта на Shell. 

Партньорството стартира през първото тримесечие на 2015 г. в София в следните 

обекти на Shell: 

 Shell Бояна, Околовръстен път (след детелината с бул. „България“ в посока Пловдив) 

 Shell Владимир Вазов, бул. „Владимир Вазов“, до моста Чавдар 

 Shell Изток, жк Младост 1, бул. „Цариградско шосе“ 60, В посока Пловдив 

 Shell Красна поляна, бул. „Никола Мушанов“ 120 

 Shell Люлин, бул. „Панчо Владигеров“, до Кооперативен пазар 

 Shell Опълченска, ул. “Опълченска“ 53 

 Shell Надежда, бул. „Ломско шосе“ и ул. „Христо Силянов“ 

 Shell Младост, бул. „Ал. Малинов“, срещу Нова Деница 

Целта на двете компании е да бъдат по-близо до клиентите си и да им предоставят все повече 

възможности и удобства. 

Подобно партньорство на двете компании вече е реализирано успешно в Унгария, където съвместната 

услуга набира все по-голяма популярност. 

Може да намерите други съобщения за медиите, както и допълнителна информация на: 

 Deutsche Post DHL - Отваря се в нов прозорец 

 DHL InMotion - Отваря се в нов прозорец 

 DHL Exported - Отваря се в нов прозорец 

 Shell - Новини 2015 

За въпроси: 

За Shell България 

Михаела Янева 

Publicis Consultants MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg 

DHL Express България 
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Божидар Славейков 

Тел.: +359 (0) 2 960 87 10 

E-mail: marketing.bg@dhl.com 

www.dhl.bg 

DHL –Логистичната компания на света 

DHL е световен лидер на пазара на логистични и експресни услуги. Компанията се ангажира със своя 

опит в международния експресен транспорт, вътрешните и международни доставки на колети, 

въздушен и морски транспорт, автомобилен и железопътен транспорт, предлага решения по цялата 

верига на доставки и такива за електронната търговия. Една глобална мрежа, съставена от повече от 

220 държави и територии и около 315 000 служители по целия свят, предлага на клиентите най-високо 

качество на обслужване и познанията, необходими, за да задоволи техните транспортни нужди. DHL 

поема своята социална отговорност, като подкрепя опазването на околната среда, управлението на 

бедствия и образованието. 

DHL e част от Deutsche Post DHL. Приходите на групата за 2013 г, надхвърлят 55 милиарда евро. 

За повече информация: www.dpdhl.com 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 

страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. Всеки месец в 

търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. 

През 2009/2014 г. са открити 6 нови магистрални обекта - Shell Правец, Shell Калотина, Shell Студена, 

Shell Любимец Изток и Запад, Shell Ямбол Север - те се присъединиха към европейската мрежа от 

магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

Научете повече на www.shell.bg 

 

 

Shell и BMW задълбочават сътрудничеството 

си 

16/02/2015 

Първокласните моторни масла на Shell – Shell Helix Ultra и Pennzoil Platinum ще задвижват 

BMW Motorsport, а горивата Shell V-Power стават високият клас гориво, препоръчвано от 

автомобили BMW M 
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Shell разширява сътрудничеството си с BMW Group, след като бе обявен от BMW AG за единствен 

препоръчван глобален доставчик на моторни масла за следпродажбено обслужване. Посредством 

продуктите Shell Helix Ultra и Pennzoil Platinum Shell Lubricants обединява сили с BMW Motorsport като 

първокласен технологичен партньор и ексклузивен доставчик на първокласни моторни масла. А Shell 

V-Power ще бъде препоръчваното гориво за автомобилите BMW. 

Сътрудничеството със смазочните продукти обхваща състезанията Deutsche Tourenwagen Masters (DTM), 

шампионата TUDOR United SportsCar (USCC) и 24-часовата надпревара в обиколката Nürburgring-

Nordschleife (Германия), като включва състезания в Австрия, Германия, Холандия, Русия и САЩ. 

Надпреварите могат да варират от вече установените DTM серии за седан, които са сред най-

популярните туристически състезания за автомобили в света, до новите USCC серии.  Едва вторият им 

сезон вече успява да комбинира и създаде наследство в областта на автомобилните състезания и тези 

за издръжливост в Северна Америка и да не забравяме 24-часовата надпревара в Nürburgring. 

Участието на Shell в моторните спортове помага на компанията да развие своята гама от продукти за 

обикновения автомобилен водач, като новото партньорство затвърждава този ангажимент. 

Сътрудничеството по линия на горивата означава, че Shell V-Power дизел и бензин са препоръчваните 

горива за автомобилите BMW M, признавайки по този начин над 100-годишното наследство на Shell в 

сферата на иновациите и факта, че компанията е лидер в областта на горивата. Със своята уникална 

формула, създадена активно да почиства и да предпазва двигателя, горивата Shell V-Power се 

възприемат като идеалния партньор за автомобилите BMW M – върхът в технологията на BMW. 

В разговор за сътрудничеството Марк Гейнсбороу, изпълнителен вице-президент на Shell, казва: 

„Автомобилните състезания са наша страст – това се потвърждава и от дългогодишното участие на 

Shell на арената на международните моторни спортове. Щастливи сме да разширим нашето 

сътрудничество като партньор на BMW Motorsport, в допълнение на това да бъдем препоръчван 

доставчик на моторни масла за следпродажбено обслужване за BMW Group. 

Това партньорство с BMW подчертава значителния принос, който наши марки като моторните масла 

Shell Helix Ultra и Pennzoil и горивата Shell V-Power, могат да имат към представянето на автомобилите 

BMW на и извън пистата. Това сътрудничество ще позволи на двете компании със сходни възгледи да 

разширят границите на развитие както на моторните масла и горивата, така и на двигателя в 

максимална полза за обикновения шофьор на автомобил.“ 

Когато става въпрос за осигуряване на издръжливост на двигателя, както и за повишаване на 

ефективността на работата на превозното средство, моторните масла са решаващи. Техните свойства 

по отношение на почистване, намаляване на триенето и температурен контрол сериозно допринасят за 

представянето и издръжливостта на двигателя. Развитието на правилата в моторните състезания са 



направили употребата на първокласни масла още по-важна за един амбициозен състезателен отбор 

като този на BMW.  Така например, на всеки DTM отбор се позволява използването на девет двигателя 

за целия сезон през 2015 г. Така моторното масло играе жизненоважна роля в осигуряване 

издръжливостта на BMW M4 DTM. 

В предсезонните тестове BMW Motorsport стана свидетел на ползата от подобреното представяне на 

двигателя от употребата на Shell Helix Ultra с PurePlus технология. „Всички в BMW Motorsport са 

доволни, че ще можем да разчитаме на подкрепата на Shell и в бъдеще, както по отношение на DTM и 

USCC състезанията, така и за 24-часовата надпревара в Nürburgring,“ заяви директорът на BMW 

Motorsport Дженс Маркуард. 

„Shell Helix Ultra и Pennzoil Platinum са продукти, които перфектно пасват на нашите проекти в 

моторния спорт. Възлагаме нашите надежди на тези високо-ефективни моторни масла и се надяваме, 

че нашето партньорство ще ни позволи да положим основите на сериозен успех на състезателната 

писта”. 

Shell ще разпредели специален екип от инженери, които да работят съвместно с инженерите на BMW 

Motorsport. Те ще приложат десетилетия опит, за да разработят по поръчка специално моторно масло 

за автомобила BMW M4 DTM. Това развитие ще продължи както през тестовия период, така и през 

състезателния сезон. 

За допълнителна информация и въпроси: 

Михаела ЯневаPublicis Consultants MSLGROUP 

Тел. 02/ 43 40 782, 0896 786 711 

E-mail: m.yaneva@publicis-consultants.bg 

  

Редакционни бележки: 

 Всички моторни/двигателни масла, използвани за BMW Motorsport, ще съдържат PurePlus технология – 

революционен GTL (gas-to-liquid) процес, който се разработва в продължение на 40 години и 

позволява създаването на моторно масло от природен газ вместо от суров петрол. Това води до 

производството на завършен продукт, който осигурява по-добро почистване и усилена защита на 

двигателя, правейки го по-ефективен. 

 Shell V-Power бензин и дизел са уникални горива от висок клас, създадени да осигуряват подобрена 

работа на двигателя чрез авангардна технология. Създадени през 1998 г., за да посрещнат търсенето 

на високоефективни горива, горивата Shell V-Power подобряват мощността на двигателя, като активно 

го защитават. Бензиновите горива Shell V-Power Gasoline, разработени в сътрудничество с Ferrari, се 

предлагат на клиентите в над 66 страни по света. 

 От началото на 2015 г. Shell е единственият глобален препоръчван доставчик на моторни масла за 

следпродажбено обслужване на BMW Group за марките: BMW, MINI и мотоциклетите BMW Motorrad. 

Първокласните моторни масла, произвеждани от Shell, са на разположение на клиентите в мрежата на 

BMW при повече от 3500 дилъра в над 140 държави. 

 Състезателните автомобили, екипите на пилотите и други предмети, в т.ч. шлемовете на пилотите и 

уеб страницата на BMW Motorsport, ще носят логата на Shell Helix Ultra и Pennzoil.  

Повече за Shell Lubricants 

Терминът „Shell Lubricants” се отнася за всички компании, част от Групата компании Shell, които 

работят в подразделението на Shell за смазочни продукти. За да посрещне нуждите на своите клиенти, 

Shell предлага широка гама от смазочни продукти с различни приложения. Те могат да бъдат за леки и 

тежкотоварни автомобили, за минното дело, производството на енергия и общото инженерство. 

Портфолиото от смазочни материали с марката Shell включва Shell Helix®, Shell Rotella, Shell Tellus и 

Shell Rimula. Shell присъства във всички етапи на снабдителната верига на тези продукти. Компанията 

произвежда базови масла в 8 рафинерии, блендира базови масла с адитиви, за да произвежда крайни 
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смазочни продукти в повече от 50 завода, разпространява и предлага на пазара тези продукти в 

повече от 100 държави. 

  

Ние предлагаме и техническа и бизнес подкрепа на нашите клиенти. Предлагаме широка гама от 

услуги, в допълнение на нашите продукти. Те включват Shell LubeMatch – водещият на пазара онлайн 

инструмент за препоръка при избора на смазочни продукти, Shell LubeAdvisor – подпомага избора на 

подходящ смазочен продукт с помощта на високо квалифицирани технически служители на Shell, както 

и чрез онлайн инструмент, и Shell LubeAnalyst - система за ранно предупреждение, която помага на 

клиентите ни да следят състоянието на тяхното оборудване и смазочните материали, за да намалят 

разходите си за поддръжка и да избегнат загуби от прекъсване на работата си, поради потенциални 

проблеми със своите превозни средства или оборудване. 

  

Използваните от Shell най-съвременни технологии работят в полза на нашите клиенти. В основата на 

смазочните материали Shell стоят иновациите, приложенията на продуктите и техническото 

сътрудничество. Нашите водещи изследователски центрове за разработване на смазочни продукти се 

намират в Китай, Германия, Япония (в съвместно дружество заедно с Showa Shell) и САЩ. Правим 

значителни инвестиции в областта на технологиите и работим в тясно сътрудничество с нашите 

клиенти, за да разработваме иновативни смазочни продукти. 

  

Имаме над 150 серии от патентовани смазочни продукти, базови масла и греси, повече от 200 учени и 

инженери по смазочни материали работят специално върху изследванията и разработването на 

смазочни продукти. Предимствата за клиентите ни включват по-ниски разходи за поддръжка, по-дълъг 

живот на машините и намалена консумация на енергия. Един от начините да развиваме новите 

технологии в производството на смазочни продукти е работата ни с едни от най-добрите състезателни 

отбори като Scuderia Ferrari. Тези технологични партньорства помагат на Shell да разшири своите 

научни познания и да пренесе наученото на пистите към продуктите, които разработва за широко 

потребление. 

Royal Dutch Shell plc 

Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, със седалище на управление в Хага, като акциите 

й се търгуват на фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. Компаниите Shell работят в над 70 

страни по света, като дейностите включват проучване и добив на нефт и газ, производство и търговия 

с втечнен природен газ (LNG) и синтетични въглеводороди от природен газ (GTL), производство, 

продажба и дистрибуция на петролни продукти и химикали, а също и проекти за възобновяеми 

енергийни източници. Научете повече на: www.shell.com. 

 

 

ЧЕТИРИ БЪЛГАРСКИ ОТБОРА ЩЕ УЧАСТВАТ В 

SHELL ECO-MARATHON 2015 

11/02/2015 

От 21 до 24 май 2015 г. в Ротердам българските таланти ще премерят сили с 230 отбора от 30 

страни в Европа и Африка, за се опитат да изминат максимално разстояние с минимално 

количество гориво или енергия. 

http://www.shell.com/


 

Техническите университети от София и Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и 

Професионалната гимназия по селско, горско стопанство и туризъм „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Чепеларе, 

ще се състезават със своите иновативни, енергийно ефективни автомобили в 30-тото издание на едно 

от най-вълнуващите технически състезания за ученици и студенти – Shell Eco-marathon Европа.  

Тридесет години технологични иновации, впечатляващи постижения и неповторими преживявания – 

това е част от равносметката за изминалите издания на Shell Eco-marathon Европа. Надпреварата 

служи като платформа, на която учениците и студентите да тестват превозни средства по свой дизайн 

и изработка. Отборите са изправени пред предизвикателството да изминат със своите автомобили 

възможно най-голямо разстояние с еквивалента на 1 кВтч енергия или 1 литър гориво. 

Специално издание 

Състезанието Shell Eco-marathon Европа се разраства непрекъснато през последните 30 години. 

Оригинални снимки от първото издание през 1985 г. показват около 20 автомобила, изработени от 

дървен материал, повечето задвижвани от двигатели на косачки за трева. Три десетилетия по-късно, 

броят на участниците в състезанието достига 3000 души годишно, подкрепяни от над 40 000 зрители. 

Днес студентите и учениците се състезават в две различни категории автомобили – футуристичната 

категория „Прототипи“ и сходните с конвенционалните превозни средства „Градски тип“ автомобили, 

които от своя страна се разделят на седем подкатегории според източника на енергия. Иновативните 

технологии и креативният дизайн продължават да стоят в основата на надпреварата. 

С течение на годините превозните средства и технологията търпят непрестанно развитие, след като 

все повече отбори от Европа се включват в предизвикателството да поставят максимален рекорд за 

енергийна ефективност в различните категории гориво или просто да се състезават за своето училище 

или страна. В първото европейско издание през 1985 г. швейцарският отбор Henry печели 

надпреварата със своя прототип, който изминава 680 километра само с 1 литър гориво. Тридесет 

години по-късно отборите изминават много по-големи разстояния. През 2014 г. френският отбор 

Microjoule La Joliverie поставя рекорд в същата категория с изумителните 3314,9 километра пробег с 1 

литър гориво. 

Автомобили на бъдещето 

В месеците до състезанието през май 2015 г. на учениците и студентите им предстои усилен труд, за 

да разработят иновативни подходи и технологии, чрез които да извлекат всеки допълнителен 

километър пробег от своите автомобили. 3D принтиране, тестове в аеродинамични тунели и 

компютърно управление на двигателя са само някои от примерите за най-новите авангардни 

технологии, с които работят студентите. През 2015 г. отборите могат да изберат да се състезават с нов 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
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вид гориво – CNG (компресиран природен газ). CNG е транспортно гориво с ниско съдържание на 

въглерод, който може да се използва като алтернатива на бензина и дизела. 

Shell Eco-marathon Европа 2015 обещава да бъде вълнуващо преживяване за европейските 

състезатели. Отбелязвайки 30-та годишнина на състезанието заедно с цялото семейство на Shell Eco-

marathon, ще си припомним някои от най-добрите моменти от последните три десетилетия и по-

важното – ще обърнем поглед към новите технологии, които ще ни помогнат за справяне с глобалните 

предизвикателства, пред които сме изправени около намирането на нови решения за бъдещето на 

енергетиката и мобилността. Очаквам с нетърпение да видя какво ще постигнат учениците и 

студентите тази година“, сподели Норман Кох, технически директор на Shell Eco-marathon. 

За повече информация за състезанието, можете да посетите www.shell.com/semeurope или да 

последвате официалните профили в социалните мрежи: 

Медийни запитвания: 

Драгомир Гюров 

AMI Communications за Shell Eco-marathon 2015 

02 989 5115 | 0886 634 580 

Dragomir.Gyurov@amic.bg 

ЗА SHELL ECO-MARATHON 

Shell Eco-marathon е уникална глобална инициатива, която поставя пред студенти и ученици 

предизвикателството да изпитат границите на енергийната ефективност на пътя. Състезанието 

предлага арена за студентите и учениците да тестват превозни средства по свой дизайн и  изработка. 

Целта на Shell Eco-marathon e да вдъхнови младите хора да се превърнат в учени и инженери на 

бъдещето. 

Предизвикателството изисква иновативен подход към заданието, креативност и екипна работа. То е 

уникално преживяване в реална среда, която предоставя на студентите безценни умения и познания. 

Shell Eco-marathon, заедно със Shell Energy Lab и форумът Powering Progress Together, привлича 

хиляди посетители всяка година и предизвиква дебат около бъдещето на енергията и мобилността. 

По време на Shell Eco-marathon Европа помежду си се състезават представители на бъдещото 

поколение от инженери и учени на възраст между 16 и 25 години от около 30 страни. Успехът се 

определя от разстоянието, което всеки отбор изминава с 1 кВтч енетрия или 1 литър гориво. Домакин 

на надпреварата е град Ротердам, Холандия, където, благодарение на пригоденото за целта улично 

трасе, Shell прави състезанието достъпно за широката общественост. 

Shell Eco-marathon Европа демонстрира нагледно отдадеността на Shell да помогне отговорно на света 

за решаване на проблема със задоволяването на нарастващите му енергийни потребности и показва 

своя стремеж към екипна работа, като обединява заедно ученици, студенти, партньори и широката 

общественост. 

Shell Eco-marathon Европа ще отбележи своята 30-та годишнина от 21 до 24 май 2015 г. по улиците на 

Ротердам, Холандия. В града състезанието се провежда за четвърти пореден път. За да привлече 

вниманието и да вдъхнови европейските граждани, които са заинтересовани от бъдещето на нашата 

енергия и от технологиите, които могат да задоволяват бъдещите ни потребности, наред със 

състезанието, на мястото на провеждането му се предлагат различни съпътстващи събития и дейности. 

Shell Eco-marathon е глобална инициатива с подобни ежегодни събития в САЩ и в Азия: Shell Eco-

marathon Северна и Южна Америка ще се състои от 9 до 12 април в Детройт, щат Мичиган, САЩ, а 

Shell Eco-marathon Азия - от 26 февруари до 1 март в Манила, Филипините. 

ЗА ROYAL DUTCH SHELL PLC 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
mailto:Dragomir.Gyurov@amic.bg


Royal Dutch Shell plc е регистрирана в Англия и Уелс, с централа в Хага и акциите ѝ се търгуват на 

фондовите борси в Лондон, Амстердам и Ню Йорк. В над 70 страни компаниите на Shell развиват 

дейности като проучване и добив на нефт и газ; производство и търговия с втечнен природен газ и 

синтетичен дизел от природен газ; производство, продажба и дистрибуция на петролни продукти и 

химикали; а също и проекти за възобновяеми енергийни източници. За повече информация, 

посетете www.shell.com 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

Компаниите, в които Royal Dutch Shell plc притежава пряко или непряко инвестиции, са отделни 

юридически лица. В това съобщение “Shell”, “Shell group” и “Royal Dutch Shell” се използват в някои 

случаи за удобство, когато става въпрос за Royal Dutch Shell plc и нейните дъщерни компании като 

цяло. По подобен начин думите „ние”, „нас” и „нашите” също се използват, когато се отнася за 

дъщерните компании като цяло и тези, които работят за тях. 

Тези изрази също се използват, когато не е необходимо да се назове конкретната компания или 

компании. „Дъщерни компании”, „Дъщерните компании на Shell” и „Компаниите Shell” в този документ 

се отнасят до компании, върху които Royal Dutch Shell упражнява директен или индиректен контрол, 

като притежава или мажоритарен брой гласове, или правото да управлява. 

Компаниите, в които Shell има значително влияние, но не и право да управлява, се споменават като 

„свързани компании” или „сдружения” (associates), а компаниите, в които Shell е съуправител се 

наричат „съвместно управлявани дружества” (jointly controlled entities). В това съобщение за медиите 

сдруженията и съвместно управляваните компании се споменават и като „equity-accounted investments”. 

Терминът „делът на Shell” се използва за удобство, за да обозначи прекия и/или непрекия дял, 

притежаван от Shell в акционерно дружество, дружество или компания след изключването на дела на 

трети лица. 

Това съобщение съдържа прогнозни твърдения относно финансовото състояние, резултати от 

дейността и бизнеса на Shell и Групата Shell. Всички твърдения, освен тези, отразяващи исторически 

факти, могат да се считат за прогнозни. Прогнозни твърдения са твърдения, които отразяват 

очакванията за бъдещето, базирани на сегашните очаквания и предположения на управителните 

органи, и включват очаквани и неочаквани рискове и променливи, които могат да доведат до това 

реалните резултати, изпълнение на работата или събития да се различават съществено от тези, 

отразени или загатнати в тези твърдения. 

Прогнозните твърдения включват твърдения относно потенциалното излагане на Shell и Групата Shell 

на пазарни рискове, както и твърдения, изразяващи очаквания, вярвания, оценки, прогнози, преценки 

и предположения на управителите. 

Тези прогнозни твърдения могат да бъдат различени чрез употребата на изрази и фрази като 

„очакваме”, „вярваме”, „може”, „оценяваме”, „възнамеряваме”, „цели”, „планираме“, „перспектива”, 

„най-вероятно”, „ще”, „рискове”, „трябва” и други подобни термини и изрази. Има няколко фактора, 

които могат да повлияят на бъдещата работа на Shell и Групата Shell и да допринесат за това тези 

резултати да се различават съществено от изразените в прогнозните твърдения, включени в този 

документ, включително (но неограничително): 

(а) вариране на цените на суровия петрол и природния газ; (б) промяна в търсенето на продуктите на 

Shell; (в) валутни колебания; (г) резултати от сондажи и добив на природни богатства; (д) оценка на 

резервите; (е) загуба на пазарен дял и конкуренцията в индустрията; (ж) физически рискове и 

рискове на околната среда; (з) рискове, свързани с идентифицирането на подходящи потенциални 

имоти и цели за придобиване, както и успешното договаряне и изпълнение на такива трансакции; (и) 

рискът от извършване на дейност в развиващите се страни и страни, обект на международни санкции; 

(й) законодателни, финансови и регулаторни промени, включително регулаторни мерки по отношение 

на климатичните промени; (к) икономически и финансови пазарни условия в различните страни и 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en.html


региони; (л) политически рискове, включително риск от изземване и предоговаряне на условията на 

договор с правителствени дружества, забавяне или напредък при одобряването на проекти и забавяне 

възстановяването на общи разходи; и 

(м) промяна в търговските условия. Всички прогнозни твърдения, съдържащи се в този документ, са 

изказани като цяло с уговорки чрез предупредителната информация, съдържаща се или спомената в 

тази секция. Читателите не трябва да разчитат неоправдано на прогнозните твърдения. Други фактори, 

които могат да повлияят на бъдещите резултати, се съдържат в годишния отчет на Royal Dutch Shell и 

формуляра 20-F за финансовата година, приключила на 31 декември 2014 г. (могат да бъдат намерени 

на www.shell.com/investor и www.sec.gov). 

Тези фактори също трябва да бъдат взети предвид от читателя. Всяко прогнозно твърдение важи само 

за датата на това съобщение, 11 февруари 2015 г. Нито Shell, нито някои от нейните дъщерни 

компании, нито Групата Shell поемат ангажимента да актуализират публично или коригират, което и да 

е прогнозно твърдение в резултат на нова информация, бъдещи събития или друга информация. В 

контекста на тези рискове резултатите могат да се различават съществено от тези, посочени, загатнати 

или подсказани в прогнозните твърдения в този документ. 

 

Подновено е партньорството между моторните 

масла Shell и Хюндай 

04/02/2015 

Хюндай препоръчва Shell като предпочитан следпродажбен доставчик на моторно масло за 

период от още пет години 

http://www.shell.bg/content/shell/corporate/global/en/aboutshell/investor.html
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2 февруари 2015 г., гр. София - На 28 януари 2015 г. компаниите Hyundai Motor Company и Shell 

Lubricants обявиха подновяване на споразумението си за сътрудничество за още 5 години. Shell ще 

бъде препоръчителният следпродажбен доставчик на моторни масла за всички превозни средства с 

марката Хюндай в световен мащаб. Моторните масла, произвеждани от Shell, ще бъдат препоръчвани 

на клиентите и ще са на тяхно разположение във всички оторизирани сервизи на Хюндай в над 70 

държави. Двете компании си сътрудничат вече в продължение на 10 години. 

Роджър Мулдинг, вицепрeзидент на Shell Global Marketing и Global Key Accounts, обяви: „Това 

споразумение означава, че ние ще продължим да доставяме и съвместно да разработваме 

висококачествени моторни масла за клиентите на Хюндай, с подкрепата на Shell като технологичен 

лидер. Това ни позволява да създадем стойност и за двете страни чрез по-задълбочено сътрудничество 

– независимо дали по отношение на продукти, следпродажбено обслужване, маркетинг или технология. 

Обединявайки силните страни на двете глобални марки, ние се стремим да предложим на клиентите на 

Хюндай най-добрaтa грижа и следпродажбено сервизно обслужване в света.“ 

Препоръките покриват пълна гама от продукти Shell Helix, включително най-новата линия Shell Helix 

Ultra, създадени по PurePlus технология. В Северна Америка смазочните продукти Quaker State с 

марката Shell, ще бъдат препоръчванi от Хюндай. Споразумението включва и ко-брандирани моторни 

масла, достъпни на пазари в Азия като Китай, Индия или Индонезия, както и Бразилия в Южна 

Америка и някои нови пазари в Европа, които се очаква да бъдат добавени скоро. 



Так Ук Им, изпълнителен вицепрезидент и  главен оперативен директор в Hyundai Motor Company 

заяви: „Това споразумение с Shell има широк обхват, като подпомага нуждите на нашата глобална 

следпродажбена мрежа и същевременно дава възможност за ново техническо сътрудничество и 

съвместни маркетингови инициативи. Целта, която ни обединява в тези действия, е съвместното ни 

желание да увеличим удовлетворението на клиентите си в следпродажбеното обслужване. Shell ще 

бъде водещ партньор за нас, тъй като ние имаме за цел да внедрим и разширим нашата стратегия за 

следпродажбено обслужване в следващите години, спомагайки за качествен ръст на международния 

бизнес на Хюндай. “ 

Като част от това споразумение Shell и Хюндай планират съвместни инвестиции в областта на 

маркетинга на моторните масла, както и в програми за удовлетвореност на клиентите. Това е 

допълнение към програмите за следпродажбено обслужване, които Хюндай и Shell разработиха 

съвместно, за да осигурят възможно най-доброто обслужване на клиентите на Хюндай. Те включват 

безплатни диагностични прегледи чрез Програмата за предварително обслужване и бърза смяна на 

масло чрез Програмата бързо обслужване. Shell и Хюндай ще продължат своето сътрудничество и в 

областта на технологиите и иновациите, разработвайки нови моторни масла, специално за нуждите на 

разширяващата се гама превозни средства с марка Хюндай. 

Моторните масла имат значителен потенциал да повишат ефективността на сегашните и бъдещи 

двигатели. Shell и Хюндай си сътрудничат и на състезателната писта. През 2014 г. Shell и Хюндай 

Моторспорт станаха технически партньори в Световния Рали Шампионат. Всъщност в дебютната година 

световният рали отбор на Хюндай и Shell надмина скромните цели, които си беше поставил за сезона. 

Тимът си осигури запомнящото се 1 - 2 място в Рали Германия, стъпи на подиума на трите състезания – 

в Мексико, Полша и Германия, и взе 12 победи в различните етапи. 

За допълнителна информация и въпроси: 

Глобален екип на Shell за връзки с медиите: +44 207 934 5550 

Shell Lubricants: Mallika Desai: +65 9729 2377, mallika.desai@shell.com 

 

 

Мила Петрова е новият Търговски директор в 

Shell България 

16/01/2015 

Тя е дългогодишен служител на компанията – постъпва на работа като финансов специалист 

в първите години след регистрирането на Shell в България. 
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От 1 януари 2015 г. Мила Петрова заема поста Търговски директор в Shell България. Мениджърският й 

опит през последните 16 години се развива и усъвършенства в различни стратегически структури на 

компанията, за да достигне днес до ключовата позиция на Търговски директор. 

Основните приоритети на г-жа Петрова ще включват успешното балансиране между нелеките 

отговорности по постигане на високи финансови резултати на компанията  и мотивирането на всички 

дилъри и управители на търговските обекти в цялата страна. Нейна задача ще бъде и  въвеждането на 

глобалните политики и инициативи на Shell и съобразяването им с местните условия. 

Предизвикателство пред новия Търговски директор за България ще бъде и осъществяването на 

амбицията на компанията в световен мащаб да бъде най-добрият търговец на пазара на горива на 

дребно. 

Мила Петрова е възпитаник на Немската гимназия в София, а след това завършва Университета за 

Национално и Световно Стопанство с две специалности „Международни икономически отношения“ и 

„Финанси“. 

В Shell България тя се изгражда през годините като заема различни позиции в компанията. Започва 

като финансов специалист през 1998 г. и четири години след това е назначена на длъжността 

"Финансов Мениджър за услугата с euroShell карти и бизнеса с маслата за България“. През 2008 г. 

заема позицията „Финансов Мениджър за продажба на горива на дребно за България“ и „Риск и 

контрол мениджър за Централна и Източна Европа(България, Унгария, Чехия, Словакия, Русия и 

Полша)“. Преди да бъде назначена за Търговски директор на компанията тя е „Мениджър Оперативни 

Стандарти и процеси за Централна и Източна Европа“. 

“Като човек, който познава в детайли компанията и нейните високи стандарти, съм убедена, че 

спазването на стриктен контрол на всички равнища осигурява високото ниво на обслужване на 

търговските обекти Shell  и гарантира качеството и ефективността на горивата ни. Само така можем да 

сме сигурни, че нашите клиенти ще остават доволни при всяко зареждане.”-  сподели Мила Петрова. 

Shell има изградена система за вътрешен подбор, която гарантира прозрачност и равнопоставеност на 

кандидатите в процеса на селекция за всяка позиция, подобна на външния подбор.  Вътрешният 

подбор е структуриран процес, който включва обявяване на свободни позиции, кандидатстване с 

документи, оценка на компетентностите (професионални и лидерски) в зависимост от профила на 

длъжността. 

За Shell България 

Shell е на българския пазар от 1991 г. В България компанията оперира верига от 100 търговски 

комплекса за продажба на горива на дребно и е един от лидерите на пазара на горива на дребно в 



страната, а за своите корпоративни клиенти предоставя услугата euroShell Card. Всеки месец в 

търговските комплекси Shell в България се обслужват повече от 1 милион клиенти. 

През 2009/2014 г. са открити 6 нови магистрални обекта - Shell Правец, Shell Калотина, Shell Студена, 

Shell Любимец Изток и Запад, Shell Ямбол Север - те се присъединиха към европейската мрежа от 

магистрални обекти на Shell. Така клиентите на тези бензиностанции са сред 25-те хиляди клиенти, 

обслужвани всеки час в над 650 магистрални обекта в мрежата на Shell в Европа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


