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COVID-19 възпрепятства ръста 
в строителството за 2020 г.

Въпреки че строителните дейнос-
ти не бяха забранени по време на 
извънредното положение в Бълга-

рия, ръстът на строителната продукция 
ще бъде сериозно затруднен от криза-
та, породена от COVID-19. Това сочат да-
нните, публикувани от Института за ико-
номическа политика (ИИП).

Икономическата несигурност и нара-
стващата безработица се очаква да за-
държат увеличаващите се в последни-
те години доходи на населението, което 
ще рефлектира и върху пазара на имо-
ти в страната. От друга страна, при не-
жилищното строителство се очаква ръст 
вследствие от завършването на големи 
като брой и размер офис сгради. 

Промишленото и логистичното стро-
ителство също се очаква да допринесат 
за ръст в сегмента. Гражданското стро-
ителство ще бъде задвижвано главно от 
изграждането на пътища и инфраструк-
тура в сферата на комуналните услуги. 
Мащабното строителство на „Балкански 
поток“ от своя страна ще доведе до по-
ложителен ръст и в сектора на енергети-
ката през 2020 г. и 2021 г.

Така общата строителна продукция 
се очаква да остане почти непроме-
нена в реално изражение през 2020 г. 
(+0,3%), докато през 2021 г. се очаква да 
нарасне с 9,2%.

Публичните разходи за строителство 
ще издърпат сектора не само в Бълга-
рия, но и в Хърватия, докато в остана-
лите страни от Югоизточна Европа, по-
кривани от Източноевропейската асо-
циация за прогнозиране в строител-
ството (Румъния, Русия, Словения, Сър-
бия, Турция и Украйна), перспективите 
за 2020 г. и 2021 г. са значително по-не-
гативни. 

Източноевропейската асоциация за 
прогнозиране в строителството, в коя-
то членува ИИП, обединява изследова-
телски организации от осем държави 
от Югоизточна и Източна Европа (Бъл-
гария, Румъния, Русия, Словения, Сър-
бия, Турция, Украйна, Хърватия), които 
издават доклади с актуални прогнози за 
развитието на строителния сектор във 
всяка една от страните два пъти годиш-
но на базата на хармонизирана методо-
логия.   
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CASE Construction 
Equipment представя 

следващото поколение 
на платформата за 

телематика SiteWatch 
с обновено табло, по-
интуитивна навигация 

и нови раздели 
за преглед, които 

показват критична 
информация, без да се 

налага потребителят 
да прави обстоен 

преглед, за да я 
намери

CASE представя 
подобрената платформа 
за телематика SiteWatch

CASE SiteWatch е опция, която може да се 
поръча фабрично за всички машини CASE. 
За следпродажбения пазар SiteWatch се 

предлага като преоборудване с абонаментен 
план от 1 до 5 години.

SiteWatch покрива стандарта за телемати-
ка 2.0 на Асоциацията на професионалисти-
те по управление на оборудването (Equipment 
Management Professionals (AEMP), което гаран-
тира, че приложението е съвместимо със смесен 
машинен парк.

„Новата платформа за телематика CASE 
SiteWatch предоставя на потребителя висо-
ко ниво на критична информация посредством 
много изчистен и интуитивен дисплей, неза-
висимо дали сте на вашето бюро или на вашия 
таблет на място“, казва Марникс Копрешоек 
(Marnix Korpershoek), мениджър дигитални пре-
цизни решения и продажби, поддръжка на теле-
матика за строителни машини за Европа, CNH 
Industrial.

Новото табло предлага достъпна информация 
в хоризонтално меню в горната част на дисплея 
с пет икони, които се фокусират върху основна-
та информация при работа на машините. Сред 

тях са обобщение на оборудването, търсене на 
оборудване, показания на горивото и състояние 
на алармата за внимание. Лесно падащото меню 
дава главни отчети, справка за машинния парк 
и обслужвания на машините само на един клик 
разстояние. Сигналите за геолокация, краен час 
за работа и кодове за грешки веднага се изпис-
ват и сигнализират на таблото.

Системата за телематика SiteWatch помага на 
машинни паркове с всякаква големина да рабо-
тят по-ефективно по много начини, например:
)) Опростено управление на машинния парк: Бъ-
дете информирани къде се намират машините 
ви във всеки един момент, какъв е техният ра-
ботен статус и дали се налага поддръжка или 
обслужване.
)) Разбиране на използването на оборудване-
то: Информацията за това кога и как е използ-
вано оборудването, може да подобри рента-
билността/общата стойност на притежавано-
то оборудване и да ви помогне да направите 
информирани решения за закупуване/наема-
не на техника.
)) Анализ на натовареността и продуктивнос-
тта: Телематиката дава на мениджърите на ма-
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шинния парк и на собствениците на 
бизнес отлично наблюдение на това 
как работи оборудването и дали успя-
ват да извлекат най-доброто от тех-
ните машини и екип във всеки проект.
)) Сигнали/аларми в реално време:  
Време за смяна на маслото? Темпо-
вете на работа на двигателя са извън 
предпочитания работен диапазон? 
Мениджърите на машинни паркове и 
собствениците на бизнес получават 
аларми в реално време, за да бъдат 
запознати с условията на машината, 
които изискват внимание.
)) Партньорство с дилър за превантивна 
поддръжка: Може да дадете достъп на 
вашия местен дилър на CASE до да-
нните от телематиката, за да си пар-
тнирате по-успешно около преван-
тивната и планираната поддръжка.
)) Сигурност на оборудването: Телема-
тиката помага да локализирате от-
краднато оборудване, което, ако бъде 
възстановено и върнато от властите, 
е много по-евтино от произтичащите 
разходи за престой и замяна.
Това са само част от начините, по 

които новата платформа за телематика 
SiteWatch от CASE помага за подобря-
ване на работата на вашето оборудване. 

За повече информация се свърже-
те с екипа на Тайтън Машинъри Бъл-
гария за строителна техника на тел.:  
+359 882 408 526.  

http://www.ipo-bg.com

