
58 езда

а бляскава церемо-
ния за 18-и поред 
път сдружението на 
българските автомо-
билни журналисти 
– „Прес Авто Клуб 

България“, избра колата на 
годината за 2015. Събитието 
се проведе в зала „Роял“ на 
хотел „Балкан Шератън“. 48 
родни журналисти, професио-
налисти по автотемите избраха 
в категория лек автомобил на 
годината Skoda Fabia в пряка 
конкуренция с номинирани 
BMW 2 Coupe, Citroen C4 
Cactus, Mercedes C-класа, Mini 
Hatch.  
В категория „ван“ се състезава-
ха BMW 2 Active Tourer и Ford 
Courier , като представителя на 
вносителя МотоПфое отмъкна 
пластиката със златния пегас 
на скулптор Валентин Савчев. 
В категория „4х4“ сили мериха 
Nissan X-Trail, BMW X4,Great 
Wall H6, Меrcedes GLA и Opel 
Insignia Country Tourer. Побе-

дител със завидна преднина 
стана Nissan X-Trail.   
За най-добър градски автомо-
бил на годината 2015 на Бъл-
гария беше определено новото 
Mini, за най-луксозен пък се 
наложи  Аudi А7 Sportback, а за 
най-екологичен автомобил бе 
избран Volkswagen Golf TGI.
Конкурсът и тази година се 

превърна в най-
атрактивното 
светско съби-
тие в областта 
на автомоби-
лизма. Освен 
избирането на 
„Кола на годи-
ната“ се присъ-
диха награди 
на фирми и 
компании, кои-
то имат пряка 

връзка с автомобилния бизнес. 
За застраховател на годината бе 
избран ЗАД Алианц България 
– за най-голяма клиентска удо-
влетвореност. Най-висок бал в 
оценяването за бензиностанция 
на 2015 година журналистите 
категорично оцениха бензинос-
танции Еко за програмата „Еко 
гаранция“. Инициатива, която 
гарантира най-прозрачния и 
достъпен метод за анализ на 
горивото от самите потребите-
ли. 
За лизингодател на годината 
се наложи Уникредит лизинг, 
а за инвеститор на годината 
голямата награда отмъкна под 
носа на конкурентите си фирма 
„Лазурит 94“ за построяването 
и откриването в София на най-
големия център за авторепара-
тура и учебен модул единствен 
по рода си на Балканския полу-
остров с инвестиция в младите 
кадри в бранша. 
С короната на моторно масло 
на 2015 годината неслучайно 
се окичи марката Кроон Ойл, 
която от 15 години се предлага 
на българския пазар от фирма 
„Руди 96“ и се отличава с нова-
та технология на Kroon Oil за 
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моторни масла Poly Tech.    
Тази година „Прес Авто Клуб 
България“ въведе и две нови 
инициативи. Първата е избор 
на застрахователен брокер на 
годината. С тази награда си 
тръгнаха представителите на 
„Тотал инс“ за коректност в 
работата с клиентите, а ини-
циативата свързана с безопас-
ността на движението отличи 
„Сейфти Драйвинг Академи” 
– известната школа за пилоти 
на 8-кратния рали шампион 
на България Димитър Илиев 
и неговия треньор, баща и 
преподавател Владимир Илиев. 
Тази награда бе връчена от  
представител на завод „Анти-
биотик“ – Разград. Фармацев-
тичната фирма от своя страна 
бе отбелязана от журналисти-
ческото войнство с награда за 
иновативен продукт, насочен 
към видимостта на шофьорите 
чрез специалните капки за очи 
„Кристъл Вижън“. Традицион-
но автомобилното братство 
избира и ПР на годината сред 
представителите на автомобил-

ните фирми, които работят с 
медиите целогодишно.

Гардероб на водещите: Монтели и 
Мира Бъчварова

Бижута: перли Велмар
Прически: фризьорски салон Висенте

Грим: Биляна Симеонова
Обувки: Фиорина

Тук крилатият пегас бе връчен 
на младата и амбициозна Мар-
тина Христова, ПР на Рено-Ни-
сан-България.  
Наградата за фирма №1 в 

България в сек-
тор транспорт 
и логистика на 
нови автомобили 
взе фирма Gеfco. 
А, автомоби-
лите Great Wall 
производство на 
Литекс Моторс  
бяха отличени 
за иновация на 
годината
Основен спон-
сор и партньор 
на конкурса 
„Кола на годи-
ната 2015“ бе 
компанията за 
производство на 
гуми Goodyear. 

Конкурсът се проведе със съ-
действието на Chivas. 

Водещи на церемонията Станчо Шукеров и Екатерина Дончева,
журналисти от ПАК България, ко-водеща Деси Банова (в средата)
от Нова телевизия. Момент от връчването на наградата
„ Бинзиностанция на годината” на представител на ЕКО
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