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Скъпи Дядо Коледа,

Ние, екипът от Българска Транспортна Преса, обичаме всеки декември да развихряме въображението си и да по-
литаме на крилете на мечтите. И винаги сме се възхищавали на твоя транспорт и логистика, защото ти позволяват да 
разнесеш за една нощ подаръци не само на децата, но и на всички, които вярват в теб. 

Тази година, като гледаме и слушаме какво става у нас и по света – Брекзит, Пакет Мобилност, Тол система, спад 
на пазара, очаквана криза… – да не продължаваме списъка (не че не можем), решихме да те помолим да направиш 
нещо добро за нашите клиенти и читатели.

Молбата ни е: удари едно рамо на бизнеса им, помогни им да се ориентират по най-добрия начин в новите усло-
вия, прати им по едно джудже да им подсказва най-добрите решения и действия, така че да са здрави, радостни, ус-
пешни и удовлетворени. Защото нищо добро не става, когато хората не са щастливи. И защото нас ни свързва она-
зи вълшебна енергия, наречена доверие!

И когато те са добре, и ние ще сме добре, ще сме и ние здрави, радостни, успешни и удовлетворени и с вдъхно-
вение ще отразяваме всичко, което се случва при тях. Било то на хартия в списанията, било онлайн – в уеб сайтове и 
бюлетини, било във Facebook, Instagram, LinkedIn, You Tube... Ще има от всичко за всички. 

Благодарим ти и доскоро!

Скъпи читатели и клиенти, 

Светът на Дядо Коледа е свят на топлина и радост. А Рождеството отваря сърцата. От сърце Ви поже-
лаваме да сте здрави, радостни, успешни и удовлетворени, да се развивате и вървите напред и да запа-
зите вярата, надеждата и любовта в сърцата си. 

Весела Коледа и успешна 2020 година! 
Екипът на Българска Транспортна Преса

Писмо до Дядо Коледа



декември 2019

 4 СЪДЪРЖАНИЕ

Индекс на рекламодателите
Алки Л ............................................стр. 11
Аутомотив Технолъджи Солушън ... стр. 23
Весидон .......................................... стр. 6
Виртген България ........................II корица
Дефиго ...........................................стр. 15
Doosan ...........................................стр. 19
Елтрак България ........................ IV корица
Зет и Ем (Hitachi) .......................... стр. 1,2
Инжконсулт ....................................стр. 17
МБИ България ................................. стр. 4
Меркури инвест ............................... стр. 7
Петрус ............................................стр. 31
Прайм технолоджийс..................... стр. 29
Роланд трейдинг ............................стр. 21
Сигма България ..........................III корица
Стротех инженеринг ........................ стр. 3
Тайтън машинъри ............................ стр. 5

Хроника
Събития от последните месеци ................ 6

Проекти
Линия 3 на метрото ще бъде готова през 

2025 година ........................................... 8
Машини Liebherr работят на  

тунел Железница от АМ Струма ............ 12

Ново в БГ
Дефиго ООД достави първата в България 

машина American Augers 60-1200 ......... 14

Премиери
Ехо от премиерата на новия  

челен товарач Komatsu WA475-10 ......... 16

D3 серията на Caterpillar ......................... 18

Технологии 
60 години багер-товарачи Mecalac ......... 20
Колесният товарач Hitachi ZW250-6 –  

качество без компромиси..................... 22

Представяне
Първи доставки на уникални машини 

Volvo .................................................... 24
Челният товарач Case –  

eдна машина, редица възможности ...... 26

Отблизо 
Bobcat разгръща дейността си ............... 28
Новият багер DX350LC-7 на Doosan ........ 29
Hyundai CE – надежден партньор  

в тежката индустрия ............................. 30

Ретроспекция 
2019 година през погледа на  

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА ........................ 31

Издание на БТП –
Българска Транспортна

Преса ЕООД

Адрес на редакцията:  
1680 София, ул. Пирин 73, ет. 4

тел.: 02/808 18 40
e-mail: stroitelna.technika@btp.bg

Интернет: www.bageri.bg 
www.kamioni.bg

Адрес за кореспонденция: 
1463 София пк 5

Издатели: 
Снежина Баджева – 02/958 00 33 
Емануел Икономов – 02/958 00 38

Отговорен редактор:
Мартин Славчев – 02/808 18 49

Директор маркетинг и реклама:  
Нели Балабанова – 02/958 00 34

Реклама – 02/958 00 30 
Борислав Бурлак, Илияна Балабанова, Стефан 

Миланов, Асен Христов, Анастасия Гинева
Секретар: Ева Коджабашева
Дизайнер: Любомир Баджев

Корица: Николай Райков
Абонамент:
02/958 00 32

Разпространение:
Иван Калев – 087 87-47-691

Печат: РОПРИНТ ЕAД
Други издания на Bulgarian Transport Press:

Камиони, Логистика,  
Кой какъв е в транспорта и спедицията.

Банкова сметка: Уникредит Булбанк,  
клон Руски паметник, BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16

ISSN 2603-5561
Списание СТРОИТЕЛНА И РЕЦИКЛИРАЩА 

ТЕХНИКА се разпространява по абонамент, като 
неразделна книжка в комплекта на списание 

КАМИОНИ, и на ръчна продажба
Препечатване на информация е възможно  

само със съгласие на редакцията.
Списанието не носи отговорност за  

съдържанието на публикуваните реклами.



декември 2019

 6 ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА  ПРЕЗ  ПОСЛЕДНИТЕ  МЕСЕЦИ

Провериха изграждането на 
интерконектора Гърция – България

Проверката на място установи, че изкопните дейности за 
първите два километра от трасето на интерконектора са стар-
тирани и са доставени тръбите за първия километър. Общата 
стойност на проекта е 220 млн. евро, осигурени чрез заем от Ев-
ропейската инвестиционна банка (110 млн. евро), Оперативна 
програма „Иновации и конкурентоспособност“ (39 млн. евро), 
Механизма за свързване на Европа (45 млн. евро) и собстве-
ни средства на акционерите в проектната компания Ай Си Джи 
Би АД. Интерконекторът е с обща дължина 182 км, от които 150 
км на българска територия. Техническият му капацитет е от  
3 до 5 млрд. куб. м. годишно с възможност за увеличаване до 
10 млрд. куб. м. годишно при наличие на търговски интерес.  
Очаква се той да бъде въведен в търговска експлоатация през 
втората половина на 2020 г.

100 години Tadano 
Tadano, една от водещите компании в сектора на подем-

ни съоръжения, е основана през 1919 г. в Хокайдо, Япония. 
В своята 100-годишна история Tadano може да се похвали 
с редица постижения, но това не спира компанията да се 
стреми към покоряване на нови върхове. Доказателство за 
това бе купуването на завода за мобилни кранове на Demag 
в Цвайбрюкен, Германия, за около 215 млн. щ. долара, както 
и изграждането на нова база от следващо поколение в Япо-
ния, простираща се на площ от 47 хил. кв. метра.

Портфолиото на Tadano включва кранове за всякакви те-
рени, работни, транспортни и повдигащи платформи, кра-
нове, монтирани на камиони, верижни кранове с решетъч-
ни стрели, повдигащи до 3200 тона, и др. Сред най-новите 
модели на компанията са ATF-120-5.1 и ATF-100-4.1, AC 55-
3, AC 300-6 и AC 45 City и CC 2800– 2.

Мини Марица-изток модернизира 
производството на въглища

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова участва в 
церемонията по предаване за експлоатация на два нови много-
кофови роторни багера в Мини Марица-изток ЕАД. Министър 
Петкова акцентира върху факта, че въвеждането в експлоата-
ция едновременно на две машини от този тип се случва за пър-
ви път в дългогодишната история на дружеството.

Въвеждането в експлоатация на два нови многокофови ба-
гера KWK 2000 и KWK 400 L в Мини Марица-изток ЕАД на стой-
ност 25,8 млн. евро се финансира по линия на Международ-
ния фонд Козлодуй и със собствени средства на дружеството. 
След проведена открита международна процедура по правила-
та на Европейската банка за възстановяване и развитие за из-
пълнител на дейностите е избран българо-полският консорци-
ум Famur – българска енергетика. Багерите ще бъдат въведе-
ни в експлоатация на територията на рудник Трояново – север.

ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ

ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË, 
ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ, 
ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ - 

êîôè, çúáè è äð.

www.vesidon.bg

ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ, 
ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ



JCB с нова база в Германия

Лорд Бамфорд, председател на Съвета на директорите на 
JCB, официално откри новата база на компанията в Германия. 
Инвестицията е на стойност 50 млн. паунда. Новата база е с 
площ около 50 декара, има офисни помещения за 75 служите-
ля, шоурум и тренировъчен център, в който работят още 2000 
души. JCB оперира в Германия повече от 50 години. Това е мно-
го важен пазар за компанията, тъй като е вторият по големина 
на строителна техника в Европа и петият по големина в света.

John Deere със златен медал от Агритехника 2019
Журито на Германско-

то земеделско дружество 
(DLG) награди John Deere 
със златен медал за ино-
вации на Агритехника 
2019. С тези награди ко-
мисията по иновации при-
знава постоянните усилия 
на John Deere в разработването на модерни технологични ре-
шения и сътрудничеството ѝ с партньорски компании.

Златен медал спечели трансмисия John Deere eAutoPowr и 
интелигентна система e8WD. John Deere eAutoPowr е първата 
електро-механична безстепенно променяща се трансмисия. Тя 
осигурява максимална надеждност и стабилност в сравнение 
с други скоростни кутии. Интегрираният електрически генера-
тор доставя до 100kW мощност за външни приложения и за за-
хранване с енергия на прикачения инвентар.

Scania и Navistar влизат в мините
Scania и Navistar проучват възможностите за сътрудничест-

во, чрез което да предоставят превозни средства и услуги на 
канадския минен сектор. Двете компании планират да внесат 
тежкотоварни офроуд камиони на Scania за изпитания от заин-
тересованите оператори в края на 2020 г.

Сътрудничеството предполага използването на експертиза-
та на Scania за минните превозни средства, както и консултант-
ските услуги и оперативната поддръжка в дилърската мрежа на 
Navistar, която ще поеме подръжката и обслужването. Целта е 
да се осигури поддръжка на топниво за глобалните клиенти в 
минното дело, включваща тежкотоварните камиони, общ пре-
воз на товари, доставка на гориво, доставка на вода и превоз 
на персонал.

Scania има доказан опит в предлагането на продукти с висо-
ка производителност, както и услуги за минни операции. Пове-
че от 10 000 тежкотоварни камиони на Scania обслужват мини в 
Южна Америка и Азия.

Powerscreen с премиера на нов модел

През ноември производителят на трочашно и пресевно обо-
рудване Powerscreen пусна на пазара новия си модел мобилна 
челюстна трошачка – Premiertrak 330. Машината е подходяща 
за различни приложения. Ниските нива на шум позволяват да 
работи дори в градски райони. Новият модел се предлага със 
системата за дистанционно наблюдение и управление на авто-
парка Powerscreen Pulse, която предоставя телематични дан-
ни чрез компютър, таблет или смартфон. Premiertrak 330 е про-
ектирана да осигурява лесен и ефективен поток на материали-
те, за да се сведат до минимум всякакви потенциални натруп-
вания, като по този начин продължителността на работа се уве-
личава.
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❄  Роторни снегорини с ширини от 1370 до 2840 мм, подходящи дори и при изключително обилни снеговалежи с висока мощност на  
изхвърляне на сняг и обхват до 70 метра.

❄  Гребла за сняг:  вдлъбнати V-образни, прави, равни, гребла с променяща се геометрия произведени изцяло от стомана или полиетилен  
с високи механични характеристики. Бърз монтаж върху най-различен вид техника: камиони, пикапи, мини товарачи, мини челни  
товарачи, багер товарачи, колесни товарачи, телескопични товарачи и др. 

❄  Пясъкоразпръскващи устройства за пясък, сол или комбинирани, с капацитет от 0.5 м3 до 9 м3, с ширина на опесъчяване от 1.5 до 12 метра  
и дължина до 95 км с едно зареждане на бункера, с опции за GPS модул. 

❄ Специализирани антиобледенителни машини.

Пълна гама машини за зимно поддържане на пътища

www.mercury-invest.bg
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– Проф. Братоев, кога ще бъде завършена 
Линия 3 на софийското метро?

– Линия 3 на софийското метро ще бъде на-
пълно готова през 2025 година. Проектът е раз-
делен на 4 етапа. Етап 1, чието трасе e 8 км за-
почва от бул. Владимир Вазов, минава през Ор-
лов мост, бул. Патриарх Евтимий, НДК, бул. Бъл-
гария и стига до кв. Красно село, включва 8 ме-
тростанции. Спирките на бул. България и бул. 
Цар Борис III в кв. Красно село вече са напъл-
но изградени и в тях се извършват изпитания на 

влаковете и системите за управление на трасе-
то. В началото на декември ще бъдат завърше-
ни и останалите метростанции от този етап и ще 
започне тестването на системите. През януари-
февруари готовите метростанции трябва да бъ-
дат отворени за пътници.

Вторият етап на проекта стартира през ля-
тото на 2017 г. и предвижда изграждането на 4 
станции с дължина 4 км през Овча купел до Око-
ловръстното шосе при Горна баня. Изпълнение-
то на дейностите е готово на около 80%. Там се 

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изпълнителен директор на 
Метрополитен ЕАД:

Линия 3 на метрото ще бъде 
готова през 2025 година

Subway Line 3 Will  
Be Ready in 2025

The project is divided into 4 stag-
es. Stage 1 metro stations will be 
completed in early December. 
and the system testing will be-
gin. In January-February 2020, 
the completed metro stations 
should be open to passengers.

ABSTRACT IN ENGLISH




