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Светлина  
в тунела

Изминаха няколко месеца, откакто из-
бухна пандемията Covid-19. Редица 
ключови събития за годината бяха от-

ложени за 2021 г. Въпреки всичко строител-
ството като че ли остана един от най-слабо 
засегнатите сектори на българската, а и на 
част от световната икономика. Нещо пове-
че, редица отговорни фактори неколкократ-
но обявиха, че именно строителството тряб-
ва да бъде приоритетен сектор за родна-
та икономика. Министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Петя Аврамо-
ва обяви, че активно се работи по всички за-
почнати инфраструктурни обекти в страната 
и продължава стартирането на нови участъ-
ци. Тя заяви още, че всички структури на Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството са мобилизирани макси-
мално, за да се запазят темповете на стро-
ителство, както и досега. Зам.-министърът 
Николай Нанков също призова да се набле-

гне на строителството, за да се намалят от-
рицателните влияния на очертаващата се 
криза. Този апел бе подкрепен и от предста-
вителите 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 европей-
ските оперативни програми. А немалко та-
кива предстоят! От една страна, ще се ра-
боти по мащабните водни проекти от Опе-
ративна програма „Околна среда“, някои от 
които вече са в ход. По Оперативна програ-
ма „Региони в растеж“ бенефициентите ще 
имат достъп до над 3 милиарда лева. Про-
дължава изграждането и на стратегически-
те инфраструктурни проекти. Всичко това 
ще осигури работа на бранша, а за успеш-
ната реализация на обектите, естествено, 
ще е необходима и качествена строителна 
техника.   

Мартин СЛАВЧЕВ

http://www.zandm.net


юни 2020

 4 СЪДЪРЖАНИЕ

Индекс на рекламодателите
Аутомотив Технолъджи Солушън ....стр. 21
Весидон .......................................... стр. 8
Виртген България ........................II корица
Елтрак България ........................ IV корица
Зет и Ем  .......................................... стр. 1
Зет и Ем (Dynapac) ..........................стр.  2
ИПО (30 год.) ................................... стр. 9
Инжконсулт ....................................стр. 13
МБИ България ................................. стр. 4
Роланд трейдинг ............................стр. 17
Силвър Стар Моторс ........................ стр. 7
Стротех инженеринг ........................ стр. 3
Тайтън машинъри ............................ стр. 5
LIEBHERR .......................................стр. 15

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

Ново в BG
Мегабулдозер Shantui  

в България ........................................... 10
Vögele и Hamm  

за ГБС .................................................. 14

Технологии 
Бързо придвижване  

като челен товарач... 
със завъртане на надстройката  
като багер ............................................ 16

Новият багер Cat 326 осигурява  
подобрена ефективност и  
високопроизводително копаене ........... 18

CASE представи първия в света  
изцяло електрически багер-товарач ..... 22

SpaceX избра Magni TH ........................... 24

Проекти
3,1 млрд. лв. от ОПРР са достъпни  

за кандидатстване ................................ 27
Компактна ефективност от Hitachi ........... 28

В извънредното положение МРРБ е  
разплатило близо 137 млн. лв. .............. 31

1351 разрешителни за строеж за  
първото тримесечие на 2020 г. .............. 32

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

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 2683-0051

Списание СТРОИТЕЛНА 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.

http://www.mbibulgaria.bg


юни 2020

 6 ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА  ПРЕЗ  ПОСЛЕДНИТЕ  МЕСЕЦИ

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, пред-
лага отлична горивна ефективност и усъвършенстван контрол. 

Новият верижен багер HX220AL разполага с нова платфор-
ма за двигателя, подобрена регулация на хидравличния поток, 
подобрена продуктивност, и предлага високи нива на безопас-
ност. 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 участ-
ваха зам.-министърът на регионалното развитие и благоу-
стройството Николай Нанков и представители на строителния 
бранш. Участие в брифинга взеха председателят на Управител-
ния 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. Ка-
лин Пешов и Владимир Житенски.

Според зам.-министърът на регионалното развитие и бла-
гоустройството Николай Нанков строителството трябва да 
бъде приоритетен сектор на икономиката. „Трябва да запазим 
темповете на строителство от преди кризата и дори да ги уве-
личим“, 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 офи-
циалните 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 програ-
ма 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.

Bobcat отново спечели наградите LCO и HRV 
Bobcat спечели наградите LCO (най-ниски разходи за соб-

ственост) 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 ка-
тегория през последните 3 години. Bobcat S70 е носител на на-
градата LCO в категория „Най-малките челни товарачи“, как-
то на наградата HRV за 2020 г. През 2019 г. HRV се връчва на 
Bobcat MT55.

„Горди сме, че печелим тези награди в последователни го-
дини. Те са свидетелство за изключителното качество и из-
дръжливост на нашите машини и показват защо дори след по-
вече от 60 години, гамата компактни товарачи на Bobcat про-
дължава 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 уве-
рени, че ще продължим отличното си представяне в престиж-
ните награди LCO и HRV през следващите години“, заяви Джи-
ри Кармазин, продуктов мениджър на Doosan – Bobcat EMEA.

2019 г. – рекордна за продажбите 
на строителна техника

С п и с а н и е 
I n t e r n a t i o n a l 
C o n s t r u c t i o n 
публикува тра-
диционната си 
годишна Жъл-
та таблица, къ-
дето са класи-
рани водещите 
50 производи-
тели на строи-
телна, кариер-

на, минна и подемна техника по приходи от продажби за пре-
дходната 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 дола-
ра. За първи път приходите от продажби, отразени в Жълтата 
таблица, са надхвърлили 200 милиарда щатски долара. Въпре-
ки че резултатите 2019 г. са рекордни, трябва да се подчертае, 
че процентният растеж се забавя. Например през 2017 г. ръс-
тът е 25,5% в сравнение с 2016 г., а през 2018 г. е 13,5%. Зара-
ди Covid-19 се очаква данните за продажбите, изнесени през 
следващата година, да отбележат спад.


