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Перспективите пред строителния 
сектор остават положителни

През 2020 г. брутният вътрешен продукт 
на България регистрира спад от 4,2%, 
но прогнозата на Европейската комисия 

е, че икономиката ще се възстанови до края на 
2021 г., като нарасне с 3,5%. Тези данни бяха 
публикувани и в летния доклад за прогнози 
в строителството, който очертава основните 
тенденции в сектора. 

Според доклада положителните икономиче-
ски перспективи в страната, съчетани с насто-
ящите ниски лихвени проценти по жилищни за-
еми, правят покупката на жилища по-достъп-
ни. От друга страна, увеличените спестявания 
и нулевите и дори в някои случаи отрицателни 
лихвени проценти увеличават спекулативните 
инвестиции в имоти, тласкайки цените нагоре.

Очакванията за нежилищното строителство 
бяха то да се забави дори преди пандемия-
та поради предишен значителен скок в офис 
строителството и намаляване на броя на теку-
щите и планирани строителни проекти в търго-
вията и хотелиерството. Кризата, породена от 
COVID-19, значително ускори този процес. Ин-
фраструктурното строителство ще бъде под-
крепено от ускоряване на темповете на усво-
яване европейски средства. Прогнозите са за 
нови перспективи пред сектора до 2027 г. в ре-
зултат на Националния план за устойчивост и 
развитие. След очаквания спад в общата стро-
ителна продукция от 1,3% през 2020 г., през 

2021 и 2022 г. се предвижда да бъде отбеля- 
зан ръст от съответно 9,2% и 12%. Анализа-
торите прогнозират значителен спад в секто-
ра през 2023 г. поради бавната подготовка на 
две ключови събития: следващия програмен 
период и Националния план за възстановява-
не и устойчивост.

През първата година от пандемията строи-
телният пазар в региона на Югоизточна Европа 
(Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия) като 
цяло остана положителен и се очаква по-ната-
тъшно разрастване до 2023 г. Мащабният ръст 
в строителството, преживян през годините 
преди 2020 г., не се предвижда да се завърне, 
като за 2021 и 2022 г. се прогнозира растеж от 
около 3% и спад от 3% през 2023 г. Страните с 
най-голям кумулиран растеж в прогнозния хо-
ризонт са Хърватия и Сърбия. Що се отнася до 
страните в Източна Европа, част от прогнозата 
на EECFA (Русия, Турция, Украйна) с най-лошо 
представяне през 2020 г. беше Турция, но спа-
дът тук започна доста преди пандемията да на-
стъпи. Тъй като според прогнозите възстановя-
ването в Турция трябва да започне още тази го-
дина, регионът като цяло може да се превър-
не в положителен през 2021 г., като настоящият 
сценарий за региона включва акумулиран реа-
лен ръст до 2023 г. от 9%. Най-голямо увели-
чение може да се случи именно в Турция пора-
ди относително ниската начална точка.   Мартин СЛАВЧЕВ
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Wirtgen навършва 60 години

Иновативните продукти и технологии на Wirtgen оформят 
пътното строителство в продължение на 60 години и днес са 
синоним на ефективни и рентабилни строителни методи. През 
1961 г. Райнхард Виртген стартира с фирма за превоз на път-
ни строителни материали. Чрез иновативни разработки на ма-
шини, смели идеи и визионерски подход той превръща Wirtgen 
в международно известен специалист по строителни машини. 
Това, което прави компанията забележителна, е, че собствени-
ят опит като доставчик на услуги в пътното строителство пома-
га за оформянето на корпоративна култура, която живее и вдъх-
ва близост с клиента. 

Днес компанията формира централен стълб на групата 
Wirtgen. Всяка от продуктовите марки със собствена уникал-
на история – Wirtgen (основана през 1961 г.), Vögele (основана 
през 1836 г.), Hamm (основана през 1878 г.), Kleemann (основа-
на през 1857 г.) и Benninghoven (основана през 1909 г.) – са със 
значително пазарно въздействие в своята област. 

Пет централни офиса на марката в Германия, международ-
ни производствени мощности в Бразилия, Китай и Индия, мно-
гобройни търговски и сервизни компании и сплотена дилър-
ска мрежа гарантират, че първокласните продукти и авангард-
ни технологии на групата се използват на всеки пазар по све-
та. „Близо до нашите клиенти“ е мотото на цялата група компа-
нии. От 2017 г. Wirtgen Group е важна част от John Deere Group.

Минен автогрейдер XCMG покори Новосибирск
Като собстве-

ник на най-мощния 
в света минен ав-
тогрейдер компа-
нията, обработва-
ща мините в Ново-
сибирск, е назна-
чила екип от екс-
перти, които да анализират използването на минния автогрей-
дер XCMG GR5505. Заемайки само 6% от общата земна площ 
на Русия, на територията на Новосибирск са разположени 60% 
от въглищните мини в цялата страна. Два автогрейдера XCMG 
GR5505 са работили там при пълно натоварване на температу-
ра минус 40 градуса.

Двата автогрейдера са се представили отлично и операто-
рите са били възхитени от цялостното представяне на машини-
те с мощност 550 к.с. Самопочистването под налягане и елек-
трическото управление с два лоста в кабината осигуряват зна-
чително по-добра работна среда. Редица усъвършенствани 
технологии, като адаптацията при свръхниски температури, 
интелигентното откриване и диагностиката на неизправности, 
също са били добре оценени от техниците на екипа.

Европейските и американските пазари на минни автогрей-
дери отдавна са доминирани от международните марки. XCMG 
обаче пое по пътя на технологичните иновации, за да отговори 
на търсенето на качествени машини за заравняване на пъти-
щата на големи рудници. Китайският производител се фокуси-
ра както върху конкурентоспособността, така и върху детайли-
те, за да разработи автогрейдерите GR5505, насочени към па-
зара от висок клас.

Трети кран Tadano HK 40 за MSG Krandienst

За MSG Krandienst GmbH крановете Tadano HK представля-
ват перфектната комбинация от производителност и гъвкавост, 
поради което компанията вече приветства третия HK 40 в своя 
автопарк. Компанията е доставчик на комплексни услуги във 
всички аспекти на повдигането и преместването. С най-съвре-
менна технология и богат автопарк, включващ разнообразие от 
различни видове кранове и машини, компанията предлага пла-
ниране, координация и изпълнение във всички аспекти на услу-
гите с кранове, логистика на проекти и транспорт на тежки то-
вари. Автопаркът включва съчленени превозни средства и ре-
маркета, големи кранове, кулокранове, товарни кранове, спе-
циални кранове и мобилни кранове.

Що се отнася до кранове, монтирани на камиони, един мо-
дел е пред останалите: „Ние сме много впечатлени от цялост-
ната производителност и ефективност на Tadano HK 40. Той има 
най-добрата товароподемност в своя клас и е невероятно лес-
но да излезете на пътя благодарение на гъвкавата му конфи-
гурация с противотежест. Това е огромна помощ за нас, кога-
то работим на междурегионални строителни обекти“, обясня-
ва управляващият директор на MSG Бьорн Яц.

Новите минибагери на Kobelco
Kobelco Europe пред-

стави своите нови ми-
нибагери от следващо 
поколение SK50SRX-7 и 
SK58SRX-7. Новите мо-
дели на Kobelco замест-
ват минибагерите на 
компанията SK45SRX-
6 E  и  S K 5 5 S R X - 6 E . 
Според производи-
т е л я  S K 5 0 S R X - 7  и 
SK58SRX-7 увеличават 
производителността 
при работа и комфорта 
на оператора.

Изцяло новите машини SK50/58SRX-7 разполагат с нова хи-
дравлична система, която съкращава времето на копаене с до 
11%. Тази висока производителност може да се поддържа, без 
да се намалява скоростта дори при голям товар или при пъту-
ване нагоре по наклон.

„Нарастващото търсене на по-малки машини означава, че 
минибагерите са станали още по-важни за цялостната проду-
ктова гама на компанията“, заяви Тадайоши Аоки, технически 
продуктов мениджър в Kobelco.


