
В трудни моменти винаги до вас

www.beka-road-assistance.com



ЗА НАС
Фирма БЕКА извършва услуги свързани с

Пътна Помощ, репатриране, малки ремонти на

пътя, смяна на гуми. BEKA Road Assistance се

специализира в извършване на услуги и дейности

в сферата за обслужване на автомобили и

Денонощна Пътна Помощ, и Репатриране на

леки, лекотоварни и тежкотоварни автомобили.

Преди близо 15 години BEKA Road Assistance

започва дейност в сферата на оказване на Пътна

помощ като едноличен търговец с малоброен парк

от специализирани автомобили и персонал. С

течение на времето с придобития опит и рутина,

преди повече от 5 години започва да обслужва и

тежкотоварни автомобили, и да предлага Пътна

помощ и асистанс за тях. В момента фирма БЕКА

е една от водещите в България в областта на

оказване на Пътна помощ. С многоброен парк от

специализирани автомобили за оказване на Пътна

Помощ и Репатриране, с добре обучен и

квалифициран персонал с богат опит.



BEKA Road Assistance извършва своите 
услуги Пътна Помощ и Репатриране както в 
страната така и в чужбина.

Имаме партньорство ръка за ръка с 
Национална Служба за Пътна Помощ към 
Съюза на Българските Автомобилисти 
(СБА).Поддържаме договори за Пътна Помощ 
с редица от водещите лицензирани Сервизи у 
нас като: Балкан стар Ритейл; Волво България; 
Евро камион; Скания България и много други 
сервизи за леки; лекотоварни и тежкотоварни 
автомобили в страната. Също така обслужваме 
редица Застрахователни компании, лизингови 
и транспортни компании с услуги свързани с 
Пътна помощ и Репатриране.

Ние разчитаме на Перфектна техника и 
добре квалифицирания персонал за да можем 
да обслужваме без проблемно, без аварийно и 
бързо нашите клиенти. За Нас нашите клиенти 
са на първо място. 

Когато възможностите Ви се изчерпят, 

Ние сме до Вас.



УСЛУГИ
БЕКА Пътна Помощ

Предлага следните услуги на своите клиенти за всички видове леки, лекотоварни, 

тежкотоварни автомобили и автобуси за цялата Страна и цяла Европа

Репатриране и превоз на Леки, Лекотоварни, 

Тежкотоварни автомобили, Автобуси, Микробуси, 

Ванове и Джипове.

Репатриране и превоз на Строителна и 

Селскостопанска техника, багери, фадроми, 

трактори, мотокари и електрокари и друга техника.

Изваждане и репатриране на леки автомобили, 

джипове, бусове от канавки и пропасти. 

Изваждане и репатриране на тежкотоварни 

камиони и автобуси от канавки и пропасти.

 Репатриране и превоз на тежко катастрофирали 

леки, лекотоварни, тежкотоварни автомобили и 

автобуси до 40 тона.

Репатриране и превоз на леки автомобили, 

джипове, ванове, микробуси.

Репатриране и превоз на тежкотоварни автомобили, 

камиони и автобуси.



Репатриране на леки и тежкотоварни автомобили и 

автобуси претърпели пожар или други природни 

бедствия.

Подаване на стартов ток за запалване на 

автомобила.

Ремонт на място на аварирало превозно средство.

Смяна на гуми на леки и тежкотоварни 

автомобили и автобуси.

Сервизен автомобил.

Насочване на нуждаещите се автомобили от Пътна 

Помощ към компетентни специалисти и 

лицензирани сервизи.

Осигуряване на гориво.

Осигуряване на охраняем паркинг.

Превоз на хората от авариралия автомобил.

Предлагаме Пътна Помощ и Репатриране на Леки, 

Лекотоварни, Тежкотоварни автомобили и автобуси 

в Страната и  в цяла Европа.

Също така работим с КОМ ТРАК лицензиран 

сервиз, авто морга и дилър на камиони, автобуси и 

строителна техника, и предлага пълна гама резервни 

части, нови и втора употреба.   

http://www.komtrakbg.com



ПАРТНЬОРИ

БЕКА Пътна Помощ е партньор на НСПП СБА, 

БУЛСТРАД, КОРИС БЪЛГАРИЯ, БУЛ АУТО СЪРВИЗ, 

ИНТЕРАМЕРИКАН АСИСТАНС, ФИДЕЛИТАС 

АСИСТАНС ПЕЖО АСИСТАНС и други асистанс

центрове и компании в цялата страна и обслужваме 

следните застрахователни компании БЕЗПЛАТНО по 

АВТО КАСКО:

БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ ПО КАСКО

БУЛСТРАД 

ДЖЕНЕРАЛИ 

ИНТЕРАМЕРИКАН АСИСТАНС 

АЛИАНЦ 

ДЗИ 

ЛЕВ ИНС 

АРМЕЕЦ 

ЕВРОИНС 

ВИКТОРИЯ 

УНИКА 

БУЛ ИНС 



БЕЗПЛАТНА МЕЖДУНАРОДНА ПЪТНА ПОМОЩ ПО ЗЕЛЕНА КАРТА И 

КЛУБНИ КАРТИ:

 UAB 

 ADAC GERMANY 

 OAMTC AUSRIA 

 ARC EUROPE FRANCE 

 ANWB NEDERLAND 

БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ НА ГАРАНЦИОННИ АВТОМОБИЛИ

БЕКА Пътна Помощ е партньор на оторизирани

сервизи и представители за страната като БАЛКАН

СТАР РЕТЕЙЛ, ФИДЕЛИТАС АСИСТАНС и други

компании. БЕЗПЛАТНА Пътна Помощ за следните

марки гаранционни леки автомобили, джипове и ванове

с техническа неизправност:

AUDI; JEEP; FORD; SUZUKI; BMW; PEUGEOT; 

VOLVO; SMART; INFINITI; RENO; PORSCHE; 

FIAT; MITSUBISHI; DACIA; HYUNDAI; 

VOLKSWAGEN; MERCEDES; MINI; ROLLS 

ROYCE; SKODA; CHRYSLER; NISSAN; 

CHEVROLET; MAYBACH; DODGE; OPEL; 

TOYOTA; BENTLEY; GMC; KIA



БЕЗПЛАТНА ПЪТНА ПОМОЩ НА ГАРАНЦИОННИ ЗА ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ 

БЕКА Пътна Помощ е партньор на оторизирани

сервизи и представители за страната като: БАЛКАН СТАР

РЕТЕЙЛ, РЕНО ТРАКС КОМЪРШЪЛ, СКАНИЯ

БЪЛГАРИЯ, ВОЛВО БЪЛГАРИЯ, ЧЕФИН БЪЛГАРИЯ,

ЕВРО КАМИОН и други компании. БЕЗПЛАТНА Пътна

Помощ за следните марки гаранционни лекотоварни,

тежкотоварни автомобили и автобуси с техническа

неизправност:

MERCEDES; MITSUBISHI; RENO; SKANIA; VOLVO; 

IVECO; MAN



ОБОРУДВАНЕ

660 к.с.; Хидравличен колесар “Zacklift”; конструкция на сандъците 

направена от БЕКА; хидравлична лебедка; 2 задвижващи моста; 

товароподемност до 50тона; сниман за списание VOLVO България

VOLVO VNL660



ОБОРУДВАНЕ

520 к.с.; Хидравличен колесар и конструкция на сандъците направени 
в БЕКА; кран; 2 хидравлични лебедки; 1 задвижващ мост; 

товароподемност до 50тона; 

VOLVO FH12



ОБОРУДВАНЕ

390 к.с.; Хидравличен колесар и конструкция на сандъците направени 
в БЕКА; хидравлична лебедка; 1 задвижващ мост; 

товароподемност до 50тона; 

RENAULT  R390



ОБОРУДВАНЕ
MAN  TGA 410 XL

410 к.с.; стационарна платформа с дължина 8метра и конструкция на 

сандъците направени в БЕКА; 2 хидравлични лебедки; 1 задвижващ 

мост; товароносимост до 26тона; 



ОБОРУДВАНЕ

360 к.с.; стационарна платформа с дължина 8метра и конструкция на сандъците 
направени в БЕКА; хидравлична лебедка; 1 задвижващ мост; товароносимост

до 26тона; 

VOLVO   F10



ОБОРУДВАНЕ

360 к.с.; стационарна платформа с дължина 8метра и конструкция на 
сандъците направени в БЕКА; хидравлична лебедка; 1 задвижващ 

мост; товароносимост до 26тона; 

VOLVO  FH12



ОБОРУДВАНЕ

200 к.с.; стационарна платформа с дължина 7метра и конструкция на 
сандъците направени в БЕКА; хидравлична лебедка; 1 задвижващ 

мост; товароносимост до 8тона; 

MERCEDES  1420



ОБОРУДВАНЕ

150 к.с.; стационарна платформа с дължина 6метра и конструкция на 

сандъците направени в БЕКА; електрическа лебедка; 1 задвижващ 

мост; товароносимост до 4тона; 

MERCEDES  ATEGO 815



ОБОРУДВАНЕ

140 к.с.; стационарна платформа с дължина 6метра и конструкция на 
сандъците направени в БЕКА; хидравлична лебедка; 1 задвижващ 

мост; товароносимост до 4тона; 

MERCEDES   814



ОБОРУДВАНЕ

163 к.с.; падаща платформа с дължина 6метра; хидравличен колесар; 
хидравлична лебедка; 1 задвижващ мост; товароносимост до 

6тона; възможност за превоз на 2 автомобила 

MAN 10.163



ОБОРУДВАНЕ

163 к.с.; падаща платформа с дължина 6метра; хидравличен колесар; 
хидравлична лебедка; 1 задвижващ мост; товароносимост до 6тона; 

двойна кабина 6+1 места; възможност за превоз на 2 автомобила 

MAN 10.163



ОБОРУДВАНЕ

103 к.с.; стационарна платформа с дължина 5,5метра и конструкция 
на сандъците направени в БЕКА; електрическа лебедка; 1 

задвижващ мост; товароносимост до 3тона; 

MAN 6.103



В ДЕЙСТВИЕ

.



В ДЕЙСТВИЕ



ПРИЗОВАВАМЕ

ВИ
КАРАЙТЕ

ВНИМАТЕЛНО

!!!



ЗА  ВРЪЗКА  С  НАС

Любомир 

Балабанов
тел. +359 888 251 824

www.beka-road-assistance.com

Управител

Телефони:

+359 878 251 824

+359 898 901 954

Факс:

+359 724 832 13

E-mail:

beka1977@abv.bg

Web:

Design  by  Petar Hristoskov
+359 878 638 422
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