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РЕДАКЦИОННА

Светлина
в тунела
И
Мартин СЛАВЧЕВ

зминаха няколко месеца, откакто избухна пандемията Covid-19. Редица
ключови събития за годината бяха отложени за 2021 г. Въпреки всичко строителството като че ли остана един от най-слабо
засегнатите сектори на българската, а и на
част от световната икономика. Нещо повече, редица отговорни фактори неколкократно обявиха, че именно строителството трябва да бъде приоритетен сектор за родната икономика. Министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова обяви, че активно се работи по всички започнати инфраструктурни обекти в страната
и продължава стартирането на нови участъци. Тя заяви още, че всички структури на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството са мобилизирани максимално, за да се запазят темповете на строителство, както и досега. Зам.-министърът
Николай Нанков също призова да се набле-

гне на строителството, за да се намалят отрицателните влияния на очертаващата се
криза. Този апел бе подкрепен и от представителите на строителния бранш у нас.
За постигане на тези цели, свързани със
запазване и дори увеличаване темповете
на строителство в страната, ще се разчита
основно на големите проекти по европейските оперативни програми. А немалко такива предстоят! От една страна, ще се работи по мащабните водни проекти от Оперативна програма „Околна среда“, някои от
които вече са в ход. По Оперативна програма „Региони в растеж“ бенефициентите ще
имат достъп до над 3 милиарда лева. Продължава изграждането и на стратегическите инфраструктурни проекти. Всичко това
ще осигури работа на бранша, а за успешната реализация на обектите, естествено,
ще е необходима и качествена строителна
техника.
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2019 г. – рекордна за продажбите
на строителна техника
Списание
International
Construction
публикува традиционната си
годишна Жълта таблица, където са класирани водещите
50 производители на строителна, кариерна, минна и подемна техника по приходи от продажби за предходната година.
Данните от класацията показват, че през 2019 г. водещите 50
производители са генерирали рекордни приходи от продажби
на стойности от 202,7 милиарда долара. Това е с 10% повече от
2018 г., когато приходите са били 184 милиарда щатски долара. За първи път приходите от продажби, отразени в Жълтата
таблица, са надхвърлили 200 милиарда щатски долара. Въпреки че резултатите 2019 г. са рекордни, трябва да се подчертае,
че процентният растеж се забавя. Например през 2017 г. ръстът е 25,5% в сравнение с 2016 г., а през 2018 г. е 13,5%. Заради Covid-19 се очаква данните за продажбите, изнесени през
следващата година, да отбележат спад.

Bobcat отново спечели наградите LCO и HRV
Bobcat спечели наградите LCO (най-ниски разходи за собственост) и HRV (най-висока запазена остатъчна стойност) за
2020 г. Bobcat T590 е носител на наградата LCO в категория
„Kомпактни верижни товарачи“ както през 2019 г., така и през
2020 г. През 2018 г. призът се присъжда на Bobcat MT55. С тези
победи Bobcat се утвърди като доминиращата сила в тази категория през последните 3 години. Bobcat S70 е носител на наградата LCO в категория „Най-малките челни товарачи“, както на наградата HRV за 2020 г. През 2019 г. HRV се връчва на
Bobcat MT55.
„Горди сме, че печелим тези награди в последователни години. Те са свидетелство за изключителното качество и издръжливост на нашите машини и показват защо дори след повече от 60 години, гамата компактни товарачи на Bobcat продължава да бъде лидер на пазара. Призове като тези са част
от мотивацията ни да продължим да подобряваме продуктите
си и да създаваме иновации на пазара. По този начин сме уверени, че ще продължим отличното си представяне в престижните награди LCO и HRV през следващите години“, заяви Джири Кармазин, продуктов мениджър на Doosan – Bobcat EMEA.
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Верижният багер HX220AL от Hyundai
22-тонният верижен багер HX220AL е част от новата А-серия
на Hyundai. Моделът отговаря на изискванията на ЕС по Етап V.
Машината, оборудвана с редица иновативни технологии, предлага отлична горивна ефективност и усъвършенстван контрол.
Новият верижен багер HX220AL разполага с нова платформа за двигателя, подобрена регулация на хидравличния поток,
подобрена продуктивност, и предлага високи нива на безопасност. От Hyundai Construction Equipment Europe (HCEE) описват
HX220AL като „променящ играта“ модел.

Зам.-министър Николай Нанков: Строителството
трябва да бъде приоритетен сектор на икономиката

В Министерски съвет се проведе брифинг, в който участваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков и представители на строителния
бранш. Участие в брифинга взеха председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България инж. Илиян
Терзив, изп. директор на КСБ Валентин Николов, както и зам.председателите на Камарата инж. Николай Николов, инж. Калин Пешов и Владимир Житенски.
Според зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков строителството трябва да
бъде приоритетен сектор на икономиката. „Трябва да запазим
темповете на строителство от преди кризата и дори да ги увеличим“, заяви той.
„20 – 25 хил. български работници се върнаха от Европа и
трябва да направим така, че да ги задържим в страната“, каза
председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. Според официалните данни заетите в сектор „Строителство“ у нас са над
200 хил. души.
„Нашият апел е не просто да не спира строителството, а че
именно то трябва да е двигател на икономиката за излизане от
кризата“, каза изп. директор на Камарата Валентин Николов.
Зам.-председателят на УС на КСБ инж. Николай Николов
сподели, че ако продължи работата по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни
сгради, която в момента е спряна, това ще създаде заетост на
150 хил. души. „Голяма част от безработните намериха работа
в строителството посредством програмата“, каза той.

