
ГЕОРГИ КОЛЕВ

Новата Skoda Fabia е
„Кола на годината в
България за 2015 г.”. 
Тя бе избрана за побе-
дител в традиционния
конкурс на Прес Авто
Клуб, който обединява
46 журналисти от воде-
щите медии у нас, отра-
зяващи автомобилната
тематика. Представител
на „Телеграф” също бе
сред членовете на жу-
рито. 
Победата на Fabia се
явява историческа в
провеждащия се за 18-а
поредна година конкурс,
тъй като за първи път ав-
томобил от една марка
печели в две поредни
години. Припомняме, че
кола на годината през
2014-а стана Skoda
Octavia. 

Fabia победи на фи-
налния кръг с общ ре-
зултат от 169.5 точки.
На второ място се класи-
ра BMW 2 Coupe със 109
точки, трети е Mercedes-
Benz C-Class със 101
точки, а четвъртото мяс-
то си поделят Citroen
Cactus и Mini
Hatch 3/5 врати
с резултат от
95.5 точки. 

Джипове 
В категорията

„4х4 автомобил
на годината
2015” златния
пегас грабна
Nissan X-Trail,
който получи
178.5 точки от
българските ав-
томобилни журналисти.
След него се подреждат
BMW X4 със 128 точки,
Opel Insignia Country
Tourer със 101.5, Great
Wall с 85.5 и Mercedes-
Benz GLA със 75 точки. 

При вановете битката
бе само между два пре-
тендента – Ford Courier
и BMW 2 Active Tourer.
Наградата „Ван на годи-
ната 2015” грабна Ford
Courier с резултат от 178

точки, пред първото в
историята BMW с пред-
но предаване, което по-
лучи 164 точки. 

Още 
Тазгодишният конкурс

бе допълнен от три но-
ви категории. За „Преми-
ум автомобил на година-
та 2015” бе избран Audi
A7 Sportback, за градска
кола – Mini Hatch 3/5 вра-
ти, а за екоавтомобил –
Volkswagen Golf TGI с
фабрична метанова

уредба. 
Журито връчи награ-
дите на бляскава цере-
мония в хотел „Шератон
София”, като раздаде и
още различни призове
за компании, работещи
в областта на автомо-
билния бранш. 
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Новата Corsa спечели
източноевропейския
конкурс Autobest 2015.
На обстойните тестове
в Белград новият модел
изпревари с общо 994
точки своите конкуренти
Hyundai i20 (906 точки),
Skoda Fabia (871 точки) и
Citroen C4 Cactus (830

точки).
Експертното жури на

Autobest е съставено от
водещи автомобилни
журналисти от 15 страни
в Централна и Източна
Европа. Наградата е ви-
соко ценена на тези паза-
ри, които са общо с около
300 милиона население.

Oсвен класическите за
автомобилите характе-
ристики, журито внима-
телно оценява и цените
за поддръжка, снабдява-
нето с резервни части и
услугите, които дилърс-
ката мрежа предлага.
Новото поколение на

Corsa бе официално

представено у нас в сре-
дата на седмицата, а
премиерата му се състоя
в столичен мол. Светов-
ната премиера на петото
поколение на модела бе
едва преди три месеца, а
в Opel вече са получили
над 55,000 поръчки за не-
го. 

Списание Auto Bild
България раздаде тра-
диционните годишни
награди „Златен во-
лан”. 

Porsche Macan е евро-
пейският победител в
категорията SUV, дока-
то българите избраха
BMW Х6. В среден и лук-
созен клас международ-
ният победител е VW
Passat, докато у нас но-
мер едно е Mercedes С-
клас. В най-многообраз-
ния клас, който тази го-
дина се нарича „Компак-
тни автомобили/кросоу-

въри”, в Европа отлични-
кът е VW Golf Sportsvan,
а в българската класа-
ция златото отива при
иновативния Citroen C4
Cactus. При най-атрак-
тивната категория на
спортистите междуна-
родният избраник е
Porsche Cayman GTS, а в
България спечели
Jaguar F-Type Coupe.
При малките автомоби-
ли и кабриолетите изби-
рат само читателите, а
журито няма думата. Тук
за Европа води Porsche
911 Targa, а за България

на върха се изстреля
BMW Серия 4 Cabrio.
При най-малките коли
номер едно в общото
класиране е Mazda 2, а
българските читатели
коронясаха Hyundai i10.
Българската кола Great
Wall H6 позлати волана
си за най-добро съотно-
шение цена-качество.
Златен волан на Auto
Bild за най-иновативен
автомобил през 2014 г.
бе присъден на Hyundai
Genesis, а този за
Connected car отиде при
Infiniti Q50.

Mercedes S-Class по-
беди в ежегодния
конкурс „Световен
дамски автомобил на
годината 2014”. 
Журито на конкурса е
съставено единствено
от дами – 20 автомо-
билни журналистки от
15 страни от целия
свят. Категориите са
общо пет – семеен ав-
томобил, спортен авто-
мобил, „зелен” автомо-
бил, малък автомобил,
SUV и луксозен автомо-
бил. Оценявани са де-
сет критерия, сред кои-
то дизайн, функцио-
налност, комфорт,
пространство и управ-
ление. За разлика от
„мъжките” награди, при
Women’s World Car of
the Year са важни и “уау
ефектът”, разходите и
дори сексапилът. Тези
фактори са по-важни
дори от мощността или
въртящия момент спо-
ред журито.
Мнението на жените
не трябва да бъде под-
ценявано. Според
Women’s World Car of
the Year дамите не само
купуват автомобили за
себе си, но и взимат
крайното решение за
семейния автомобил в
85% от случаите, спо-
ред журито.

NNIISSSSAANN  XX-TTRRAAIILL  ППООББЕЕДДИИ  ВВ  ККААТТЕЕГГООРРИИЯЯ  44ХХ44,,  АА  FFOORRDD  CCOOUURRIIEERR  ППРРИИ  ВВААННООВВЕЕТТЕЕ

Дамите 
избраха 
S-Class

Corsa грабна Autobest

Mercedes-Benz S-Class
бе избран за дамска ко-
ла на годината.

СНИМКА: ИНТЕРНЕТ

Auto  Bild  раздаде  златните  волани  

SKODA FABIA Е КОЛА 
НА ГОДИНАТА У НАС 
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Nissan 
X-Trail. 

Премиерата на Corsa се
състоя в столичен мол.
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Ford Courier.
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Президентът
на вносителя
на Skoda у нас

„Еуратек” -
Иван Тодоров,

получава
златния пегас.
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Новата Skoda
Fabia. 

Общо 20
златни во-
лана разда-
де българс-
кото списа-
ние Auto
Bild.

СНИМКА:
AUTO BILD 


