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FlixBus се завръща на българската пътна 

мрежа с подробни указания за 

безопасност и хигиена 

+ FlixBus подновява активност с  връзки с Хърватия,  Словения,  Австрия  
и Германия 

+ FlixBus представя  нова  хигиенна концепция 
+  Първите връзки стартиращи на 19 юни  2020 г. вече  могат да бъдат 

резервирани 
+ Освен в България FlixBus вече пътува във все повече държави 
 
София, 16/06/2020 – FlixBus се завръща: от 19-ти юни фирмата възобновява своята 

дейност на територията на България. Пътниците от София и Пловдив ще могат отново да 

пътуват със зелените автобуси директно до 4 европейски държави. За своето завръщане 

транспортният доставчик е подготвил и нова хигиенна концепция. 

Първоначално FlixBus ще обслужва дестинации от оригиналната си мрежа до градове в 

Германия, Австрия, Словения и Хърватска. Тъй като дейността на зелените автобуси 

постоянно се възобновява във все повече европейски държави пътниците могат са 

пътуват и до други дестинации чрез прекачване в градове като Мюнхен, Залцбург и Загреб. 

Пътуванията могат да бъдат резервирани онлайн. На основа на клиентското търсене 

мрежата ще бъде постепенно разширявана. 

„След 3 месечното прекъсване сме щастливи, че отново имам възможността да сме на 

път. Екипът ни използва последните няколко седмици да разработи хигиенна концепция, 

която да позволи на клиентите ни да пътуват сигурно с автобуси на дълги разстояния дори 

и при настоящата ситуация.” - добави Ласло Арани, регионалният управляващ директор. 

Мерки за хигиена за безопасно пътуване 

За да възобнови дейността си FlixBus съвместно с експерти  създаде нови сериозни мерки 

за хигиена и безопасност, които да адаптира в настоящата ситуация. 

Пример за това е, че всички автобуси ще бъдат старателно дезинфекцирани след всяко 

пътуване. За момента влизането и излизането е възможно само през задната врата на 

автобуса. Безконтактна дигитална проверка на билетите и дезинфектант на борда са също 

част от взетите мерки за хигиена. В чакалните и по време на качване и слизане от автобуса 

стандартното разстояние от 1.5м трябва да бъде спазвано. Що се отнася до тоалетните 

на борда, те ще бъдат заключени. Носенето на маска или средство предпазващо носа и 

устата е също задължително по време на качване, слизане и през цялото пътуване.   
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Пътниците на FlixBus получават най-важната информация за безопаснот заедно с 

потвърждението на своя билет при закупуване онлайн. Допълнително се поясняват и от 

шофьорите на борда на автобуса. FlixBus продължава да спазва препоръките на 

здравните и правните органи. „Насърчаваме пътниците да изпълнят своята част от 

спазването на предпазните мерки, да следват препоръките на борда и най-важното да 

пътуват само ако нямат симптоми. В благодарение на нашата политика за анулиране 

пътуванията могат да бъдат лесно и гъвкаво променяни.” каза още Ласло Арани. 

FlixBus възстановява дейност във все повече европейски държави 

Освен в България, FlixBus възобнови дейността си и в други държави като Германия, 

Австрия, Португалия, Полша, Чехия, Словакия, Италия и Дания. Пътниците, които искат да 

пътуват по международни релации, е добре предварително да се информират относно 

изискванията за влизане в чуждата страна. 

*** 
 
За FlixMobility 
 
FlixMobility е млад доставчик на мобилност, предлагащ нови алтернативи за удобно, 

достъпно и екологично пътуване чрез марките FlixBus и FlixTrain. Благодарение на уникален 

бизнес модел и иновативна технология, стартъпът бързо установи най-голямата европейска 

автобусна мрежа за дълги разстояния и пусна първите зелени влакове за дълги разстояния 

през 2018 г., както и пилотен проект за изцяло електрически автобуси в Германия и 

Франция. От 2013 г. FlixMobility промени начина, по който над 100 милиона души пътуват из 

Европа и създаде хиляди нови работни места в индустрията за мобилност. През 2018 г. 

FlixMobility стартира FlixBus USA, за да внесе тази нова алтернатива за пътуване в САЩ. 

От места из цяла Европа и Съединените щати, Flix-екипът се занимава с разработване на 
технологии, планиране на мрежата, контрол на операциите, маркетинг и продажби, 
управление на качеството и непрекъснато разширяване на продукта. Ежедневното 
планирано обслужване и зеленият флот на FlixBus се управляват от автобусни партньори от 
регионални МСП, докато FlixTrain работи в сътрудничество с частни влакови компании. Чрез 
тези партньорства, иновациите, предприемаческия дух и силната международна марка 
срещат опита и качеството на традицията. Уникалната комбинация от технологичен 
стартъп, платформа за електронна търговия и класическа транспортна компания 
позиционира FlixMobility като лидер срещу големите международни корпорации, 
променяйки трайно европейския пейзаж на мобилността. Други новини и снимки на 
компанията могат да бъдат намерени в нюзрума. www.flixbus.com/company 
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