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 2 РЕДАКЦИОННА

Строителство по 
време на криза

Всички специалисти от бранша са на-
ясно, че когато започне криза, един от 
първите сектори, в които тя се усеща, 

е именно строителството. Същото е и кога-
то рецесията е към своя край. Допреди ня-
колко месеца мнозина говореха, че се за-
дава икономически спад. Но никой не беше 
подготвен за това, което се случва. Още е 
рано да се правят окончателни разчети, но 
по всичко личи, че строителният бранш, как-
то и много други, неминуемо ще претърпи 
тежки загуби.

Въпреки всичко не трябва да се отчайва-
ме, а да направим всичко необходимо, за да 
излезем възможно най-бързо от моментна-
та ситуация. 

В Китай коронавирусът отне живота 
на хиляди и наложи принудителна изола-
ция на милиони. Вместо да обезсили бед-
стващите, болестта ги мобилизира до та-

кава степен, която накара хора от цял свят 
да следят как страната разбива световни-
те рекорди по строителство. У нас над 40  
млн. лв. от OПРР бяха пренасочени за меди-
цинско оборудване и консумативи за борба 
с COVID-19.

В интервю за списание СТРОИТЕЛНА 
ТЕХНИКА председателят на УС на АПИ Ге-
орги Терзийски заяви, че строителството на 
АМ Хемус е топприоритет на Пътната аген-
ция. Завършването на 16-километровия 
участък от пътен възел „Буховци“ до пътен 
възел „Белокопитово“ по договор е 2021 г., 
но при ускорените темпове, с които се ра-
боти, и в случай че не възникнат допълни-
телни затруднения, като например разкри-
ване на археологически обекти и други не-
предвидени обстоятелства, е възможно ра-
ботата да приключи и по-рано от предвиде-
ното – в края на 2020 г.   

Мартин СЛАВЧЕВ
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750 000 багер-товарача JCB
JCB отбеляза производството на своя 750-хиляден комби-

ниран багер-товарач. Юбилейната машина е произведена във 
фабриката на компанията в Рочестър, Стафордшир – мястото, 
където преди почти 70 години е създаден първият багер-това-
рач JCB. През 1953 г. основателят на компанията, покойният 
Джоузеф Сирил Бамфорд, измисля идеята за багер-товарач с 
марката JCB. През 1954 г. били произведени едва 35 машини, 
а да се достигне бройката 50 000 били необходими повече от 
20 години. 

Днес JCB произвежда багер-товарачи във Великобритания, 
Индия, Бразилия и САЩ.

Изграждат облицовката на тунел 
Витиня с усилващи мрежи

С усилващи мрежи се изграж-
да част от третата конструктивна 
облицовка на тръбата за София 
на тунел Витиня на АМ Хемус. 
След като тя бъде поставена, 
ще се положи хидроизолацията 
и последната четвърта облицов-
ка на съоръжението. Преди да се 
достигне до този етап от работата, тръбата бе укрепена с 55 км анке-
ри. Дължината на един е 12 метра и се вкарва в стените за връзка меж-
ду отделните облицовки и скалния масив. При стартирането на ремонт-
ните дейности в тръбата за София бяха открити множество пукнатини в 
облицовката и кухини. За запълването им и за да се заздрави съоръже-
нието, са използвани над 2500 куб. метра бетон. Витиня е най-дългият 
пътен тунел в България – 1195 м, и е в експлоатация от 1984 г. На съо-
ръжението през миналата година бяха направени множество проучва-
ния и експертизи, въз основа на които се предприеха аварийно-възста-
новителни дейности, за да се приведе съоръжението в съответствие 
с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за 
безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). 
В тази връзка ще бъдат направени и три напречни връзки – две пеше-
ходни и една пътна, които ще свързват двете тръби на тунела, които ще 
се използват в случай на пътен инцидент. По този начин съоръжението 
изцяло ще отговаря на европейските изисквания.

Очаква се строителните дейности да завършат през втората поло-
вина на 2020 г. Индикативната стойност на аварийно-възстановителни-
те работи е около 50 млн. лв. Ремонтираната тръба ще е с нова обли-
цовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова 
настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, свето-
фарна уредба, осветление и система за светлинно водене, каквито има 
в ремонтираната тръба за Варна.

Инвестират близо 53 млн. лв. в изграждането 
на северния обходен път на Бургас

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процеду-
ра за определяне на изпълнител при строителството на север-
ния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикатив-
ната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средства-
та са от републиканския бюджет. Срокът за подаване на офер-
тите е до 28 май 2020 г. Срокът за изпълнение на строителните 
работи е 18 месеца. С изграждането на обхода транзитният тра-
фик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 
София – Бургас, ще се изнесе извън центъра на града. По този 
начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващи-
те от Западна и Северна България, като се избегне влизането в 
областния град.

Трасето на обходния път ще започва при 230-и км на път I-9 
Сарафово – Бургас, непосредствено след Атанасовското езе-
ро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на за-
пад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път 
I-6 Ветрен – Бургас и ще завършва при 493-и км на първоклас-
ния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две 
платна, разделени 
със средна разде-
лителна ивица, с по 
две ленти за движе-
ние в посока и бан-
кети, както и локал-
ни платна. Връзката 
на новото трасе със 
съществуващата 
пътна мрежа ще се 
осъществява чрез 4 
пътни възела.

25 години Hyundai CE в Европа

Hyundai Construction Equipment отбеляза 25 години на евро-
пейския пазар. През 1995 г. компанията стартира своята дей-
ност на Стария континент в град Гел, Белгия. От 2017 г. до мо-
мента Hyundai Construction Equipment Europe е базирана в мо-
дерната си централа в Тесендерло, Белгия. Централата се със-
тои от триетажна офис сграда, склад, център за обучения, из-
ложбена зала и такава за събития. Амбициите на компанията са 
до 2023 г. да влезе в челната петица на водещите световни про-
изводители на строителни машини.

25-годишнината на Hyundai Construction Equipment в Европа 
бе съпроводена с международна награда. Компанията спечели 
отличието за технологични иновации на Samoter 2020 в катего-
рия „Челни товарачи среден клас“ за новия HL960A.


