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България e трета 
в ЕС по ръст на 
строителството
Бългapия се нарежда на трето място 

от страните в Eвpoпeйcкия cъюз (EC) 
по pъcт нa cтpoитeлcтвoтo пpeз юли. 

Toвa coчaт дaннитe нa eвpoпeйcкaтa cтaтиc-
тичecкa cлyжбa Eвpocтaт. Ръстът нa cтpoи-
тeлнaтa пpoдyкция у нас e c 4,3% пpeз от-
четния период. Пъpва в клaсацията e Pyмъ-
ния c пoвишeниe от 39,5%, втopa e Унгapия 
c 32,9%. Kaтo цялo пpeз юли гoдишният pъcт 
нa cтpoитeлнaтa пpoдyкция в EC дocтигa 
1,7%, a зa cтpaнитe oт eвpoзoнaтa e 1,1%.

Положителните данни за строителство-
то в България се потвърждават и от Нацио-
налния статистически институт (НСИ). По 
предварителни данни на НСИ през юли ин-
дексът на продукцията в строителния сек-
тор, изчислен въз основа на сезонни дан-
ни, е с 1,7% над равнището от предходния 
месец. Календарно изгладените данни по-
казват нарастване от 4,3% на строителна-
та продукция през юли 2019 г. в сравнение 
със същия месец на 2018 г. През юли индек-
сът на произведената строителна продук-
ция, изчислен от сезонни данни, е над рав-

нището от предходния месец, като продук-
цията от гражданското/инженерното стро-
ителство се увеличава с 2,6%, а от сградно-
то строителство – с 1,0%. На годишна база 
нарастването на строителната продукция 
през юли, изчислено от календарни дан-
ни, се определя от положителния темп при 
сградното строителство, където ръстът е с 
8,3%, докато при гражданското/инженер-
ното строителство е регистрирано нама-
ление с 0,8%.

Годишен отчет за дейността си през 2018 г. 
са представили 20 924 строителни пред-
приятия, или 5,1% от общия брой на отче-
тените нефинансови предприятия в НСИ. 
Най-голям (51,7%) е делът на предприятия-
та, извършващи специализирани строител-
ни дейности. През 2018 г. в строителния сек-
тор е произведена продукция на стойност 
15 758 млн. лв. по текущи цени, или 8,7% от 
общия обем на продукцията на нефинансо-
вите предприятия. Строителният сектор за-
вършва 2018 г. с положителен финансов ре-
зултат от 948 млн. лв. по текущи цени.   

Мартин СЛАВЧЕВ
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Най-голямото електрическо 
превозно средство в света

Най-голямото електрическо превозно средство в света е 
110-тонен (когато е максимално натоварен) дъмпер. В момен-
та машината работи на кариера в Бийл, Швейцария.

Електрическият дъмпер, или както още го наричат – eDumper, 
е създаден от швейцарската фирма Kuhn Schweitz. Машината е 
базирана на модела на Komatsu HB 605-7.

Гигантският eDumper е дълъг 9 м, а височината му е 4 м. 
Само 600-киловатчасовата му батерия тежи 4,5 т.

Интересното е, че eDumper-ът произвежда повече енергия, 
отколкото изразходва. Как? Благодарение на регенеративни-
те спирачки. При изкачване електрическият дъмпер изразход-
ва около 80% от капацитета на батерията си, но при спускане я 
зарежда до 88%.

Министър Аврамова проведе 
работна среща с КСБ

Министърът на регионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова проведе работна среща с ръковод-
ството на Камарата на строителите в България (КСБ). По 
време на срещата бяха обсъдени удължаването на гаран-
ционните срокове на строителните обекти, тяхното качест-
во и работата на приемателните комисии. Бе дискутира-
на и оценката на съответствието на строителните проду-
кти. Участниците коментираха необходимостта от засилва-
не на отговорността на всички участници в строително-ин-
вестиционния процес – проектанти, строители и строите-
лен надзор.

Дискутиран бе Законът за устройство на територия-
та. По време на разговора стана ясно, че предстои за об-
ществено обсъждане да бъдат публикувани промени в него, 
свързани с дейността на надзорните фирми.

Нови съчленени дъмпери от Doosan

Doosan Construction Equipment пусна на пазара новите съч-
ленени дъмпери DA30-7 и DA45-7 с двигатели Етап V. DA30-7 и 
DA45-7 заменят старите модели DA30-5 и DA40-5, които бяха с 
двигатели Етап IV.

DA30-7 се захранва с 9-литров дизелов двигател Етап V 
на Scania DC09, осигуряващ на машината 375 к.с. DA45-7 е с 
13-литров дизелов двигател Етап V на Scania DC13 и e с мощ-
ност 500 к.с. DA30-7 има товароносимост 28 т, а DA45-7 – 41 т.

Двата нови модела разполагат с редица новости, които по-
добряват производителността, безопасността, комфорта на 
оператора и улесняват поддръжката на машините.
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