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РЕШЕНИЯ

Подмяната на покрив преобрази заведение за бързо хранене в луксозен
ресторант

Течната хидроизолационна система за студено нанасяне Sikalastic и изолацията
Decotherm са част от проекта за преобразяване на заведение за бързо хранене в
луксозен ресторант в Cardiff.
Сградата от 60-те години на 20-ти век в района на Guildhall Place близо до Кралския
стадион в Cardiff е използвана за заведение за бързо хранене от веригата Burger King,
докато не се трансформира в луксозен ресторант по проект на CW Architects.
Основният изпълнител на проекта Knox & Wells наема Mitie Tilley Roofing за
извършване на покривните ремонтни дейности, а от фирмата предлагат да се работи със
Sikalastic 625, защото системата се нанася лесно, втвърдява се бързо, предлага се на
конкурентна цена и е с 20 години гаранция.
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Според Brandon Loxton, регионален мениджър на Mitie Tilley Roofing за Уелс асфалтът
e напълно разрушен и се е образувал голям участък със събрала се вода на покрива.
Взето е решение покривът да се събори до бетонната основа и да се нанесе Sikalastic
625, което да даде възможност на фирмата бързо да осигури непрокикаемост за покрива
със система, която гарантира издържливост поне 20 години.
От Knox & Wells изпълняват събарянето на покрива, включително и на покривните
осветителни тела и растения, за да започнат дейностите по изграждането му наново.
След почистване и подготовка на бетонната основа, екипът на Mitie Tilley нанася
продукта на Sika - S-Vap 7000 E DP - самозалепващ се слой за контрол на
паропропускливостта и многослойна, двуфункционална носеща мембрана, изработена
от полимеро-модифициран битум с мрежова армировка от фибростъкло и алуминиево
фолио, което е ламинирано с полиестерен слой на повърхността.
Скосената изолация Decotherm е монтирана върху мембраната S-Vap 7000 E DP, за да
се създаде лек наклон, да се спомогне отводняването, за да няма условия за събиране на
вода. Още един слой S-Vap 7000 E DP се монтира върху изолацията преди да се положи
течната мембрана за студено нанасяне Sikalastic.
Еднослойната паропропусклива полиуретанова мембрана е разработена така, че да е
устойчива на дъжд веднага след инсталацията, което я прави перфектно решение за
проекти като подмяната на покрива на този ресторант, при които чувствителен
субстрат се нуждае от бърза защита. Задействащата се от влагата мембрана се основава
на напредничава формула, която използва атмосферната влага, за да започне процеса по
оформяне.
Долният слой на Sikalastic 625 е нанесен с валяци, а върху него се нанася гъвкав
армировъчен слой Reemat Premium на Sika. Най-отгоре, за да се завърши изолацията се
полага Sikalastic 625 върху покрива с площ 600 кв.м.
На мястото на премахнатото покривно растение на заведението за бърза хранене се
засажда ново растение, според изискванията на ресторанта.
Brandon отбелязва, че мембраната Sikalastic предоставя здрава повърхност за
развитието на новото растение в съответствие с новите услуги. Според изискванията на
новите наематели на завършения покрив се предвижда и достъп за поддръжка на
покрива. Покривът е завършен в рамките на три седмици, като се утвърждава като
устойчиво и рентабилно решение за новия наемател.
Източник: www.rcimag.co.uk
………………………………………………………………………………………………....

Първата енергийно независима класна стая отвори врати в
Обединеното кралство
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Първата изцяло енергийно независима класна стая в Обединеното кралство наскоро
отвори врати в университета Swansea. Изградена от Центъра по иновации и
образование, „активната“ класна стая генерира, складира и освобождава собствена
соларна енергия.
Електричеството за класната стая се произвежда от стоманен покрив с вградени
соларни клетки, осигурени от дъщерната компания на Specific – BIPVco. Системата с
мощност 17 kWp включва 145 модула BIPVco, които са директно свързани към
стоманения покрив. Вградените соларни фотоволтаични системи (BIPV) използват
много тънки фотоволтаични листове, които се вграждат директно в грундирания метал
и компонентите на мембраната, за да се изгради комбинирана фотоволтаична покривна
система, която да се монтира по същия начин като традиционна покривна система.
BIPVco е компания, работеща в областта на технологиите за възобновяема енергия,
базирана във Flintshire, североизточен Уелс, чиято цел е да се утвърди като един от найиновативните и напредничави производители на второ поколение интегрирани соларни
технологии, известни като BIPV. Компанията наскоро спечели награда за соларна
технология на годината и за стартираща компания в сферата на чистите технологии на
наградите за Зелени бизнес технологии, провели се миналия месец в Лондон.
Покривът на „активната“ класна стая е свързан към две соленоводни батерии на Aquion
Energy, които се използват за първи път в Обединеното кралство и могат да складират
достатъчно енергия, за да захранят сградата за два дни. Сградата също използва
перфорираната стоманена облицовка на Tata Steel за производство на соларна енергия,
която може да се складира във водна система, и електрически затоплена подова
настилка, разработена от изследователите на Specific.
Според архитекта Jo Morgan само някои аспекти от технологията са нови, повечето
компоненти вече присъстват и са достъпни на пазара. Въпреки че всеки продукт е
важен, истинската иновация е в това как отделните продукти работят заедно, за да
произведат, складират и освободят енергия.
„Активната“ класна стая предоставя пространство за преподаване и лаборатория за
студентите в университета, както и приспособление за разработване на макети за
Specific и партньорите им от бизнеса.
Specific e научно-изследователски център в университета Swansea, който работи в
областта на производството, складирането и разпространението на енергия за сгради.
Работи с повече от 50 партньори от академични, бизнес и правителствени среди, за да
разпространи визията си за сградите като електроцентрали.
Източник: www.passivehouseplus.ie
…………………………………………………………………………………………………...

Уникални покриви за бягство от стреса в града
Тъй като градовете стават все по-населени и с претоварен трафик, спасението често
може да се намери по високите етажи или най-добре на покрива.
Повече от 50 покриви на сгради, проектирани от най-известните архитекти и
ландшафтни дизайнери в света, участват в книга с фотографии, която предстои да бъде
представена в САЩ през този месец.
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В нея могат да се видят цъфтящи градини, басейни, достигащи до ръба на сгради,
артинсталации, гори, простиращи се към небесата, и външни пространства, които
предлагат просторни места за отдих, обяд през деня и приятна атмосфера за питие
вечерта.
Според авторите на книгата има много и различни начини за дизайн и проектиране на
покривите. Те предлагат гледка на място, от което може да се съзерцава целият град –
чудесен начин да избягаме от суетата и шума поне за известно време.
Източник: www.tialoto.bg
…………………………………………………………………………………………………

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАИС

МАПЕИ ПРЕДСТАВЯ НОВОТО СИ ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО
ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВA ОСНОВА, С УДЪЛЖЕНО ОТВОРЕНО
ВРЕМЕ, ЗА ГРАНИТОГРЕСНИ, КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И
ЕСТЕСТВЕН КАМЪК – ADESILEX P7 PLUS

ПРЕДИМСТВА
• лесен за работа
• удължено отворено време, позволяващо работа при трудни условия
• отлично залепване към всички материали, които обикновено се използват в строителството
• втвърдява се, без съществено свиване
КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА
• Лепене на гранитогресни и керамични плочки, малък и среден размер нечувствителен към
влага естествен камък, и мозайки върху подове, стени във вътрешни помещения и на открито,
както и за подово лепене наширокоформатни, гранитогресни плочи с размер до 80х80 см на
закрито
• Лепене на широкоформатни гранитогресни плочи с размер 60х60 см и 80х80 см на закрито
• Точково лепене на изолационни материали като експандиран полистирол, каменна и стъклена
вата, Eraclit (дървесно-циментови плоскости), шумоизолационни панели и др.
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• Полагане на гранитогрес, керамични плочки, мозайка и камък върху замазки на циментова
основа и подове с вградено подово отопление
• Полагане на гранитогрес, керамични плочки, мозайка и камък върху мазилки на циментова
основа, интериорни стени от газобетон, гипсови или анхидритни основи след грундиране с
Primer G и добре закрепен гипсокартон
• Полагане на гранитогрес, керамични плочки, мозайка и камък върху основи хидроизолирани с
Planiseal 88, Mapelastic, Monolastic, Mapegum WPS или Mapelastic Aquadefense
• Полагане на гранитогресни и керамични плочки до 900 cм2 върху съществуващи подове
(керамика, мрамор)
ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ADESILEX P7 PLUS В СИСТЕМА ЗА БАНЯ МАПЕИ
“ФЛЕКС“

МАПЕИ е с теб: посетете ни на www.mapei.com/BG-BG/ и на страницата ни във
Facebook/@mapeibulgaria
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Сен-Гобен се нареди сред ТОП 100 Глобални Иноватори за шеста
поредна година
За шеста поредна година Групата Сен-Гобен е включена в класацията Топ 100
Глобални иноватори на Clarivate Analytics, която определи най-иновативните компании
и институции за 2016 г. Това е признание за значителните усилия в изследователската и
развойната дейност, положени от Групата. Развойната дейност е в сърцето на
стратегията на Сен-Гобен и включва 3700 служителя и 8 изследователски и развойни
центъра, обединяващи различни направления на дейността на Сен-Гобен.
Инвестициите на Групата в развойна дейност възлизат на повече от 430 милиона евро
за 2015г.

Методологията на проучването на Clarivate Analytics, включва четири основни
критерия:
1. Обем
Обемът е първият критерии. Една организация трябва да има най-малко 100 уникални
изобретения, защитени от издаден патент през последните пет години, за да премине
към по-нататъшен анализ. След като дадена организация премине първия критерии за

6

обем, започва оценяването и по останалите три критерия: успех, глобализацията и
влияние.
2. Успех
Показателят за успех обхваща съотношението на изобретенията описани в
публикуваните заявки (тези патенти, които са подадени и публично публикувани от
Патентното ведомство, но все още не са предоставени) към изобретенията, защитени с
издадени патенти през последните пет години. Не всички заявки за патенти, които
преминават през процес на разглеждане се одобряват.
3. Глобализация
Глобализацията е свързана със стойността, която организация поставя на едно
изобретение, като го защитава във всичките си основни световни пазари. Счита се, че
патенти защитени във всички четири органи за издаване на патенти на Clarivate
Analytics (Kитайското патентно ведомство, Европейското патентно ведомство,
Японското патентно ведомство и Службата за патенти на САЩ), са от голямо значение
за организацията.
4. Влияние
Най-накрая, но не на последно място, влиянието отразява въздействието на едно
изобретение надолу по веригата и се измерва чрез това, колко често се цитира от други
организации. Броят цитати се следи за период от пет години и изключва цитати от
организацията, която е патентовала изобретението.

Иновациите в Сен-Гобен в цифри:

Въпреки тежкия и строг процес на анализ и оценка на компаниите, Сен-Гобен за шеста
поредна година успя да се нареди сред ТОП 100 Глобални Иноватори. Научните
изследвания и иновациите са в основата на стратегията на Сен-Гобен. Изследванията на
Групата се фокусират както върху големите, сензационни открития, така и върху
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непрекъснато подобряване на продукти, процеси и услуги, развивани в открита среда и
с внимание към нуждите на клиента.
Дали в сгради, транспорт или производство на промишлени стоки, компанията
постоянно въвежда иновации, за да подобри качеството на живот на всеки.
Подобряването на енергийната ефективност в сградите например, по никакъв начин не
изключва възможността за общо повишаване на комфорта: топлинен комфорт, разбира
се, но също така и акустичен, визуален и естетичен комфорт, както и подобряване на
качеството на въздуха. Как нашите клиенти се чувстват зависи пряко от избора на
материали и системи, които използваме и за да отговорим на все по-високите им
очаквания, постоянно се изправяме пред най-технологичните и екологични
предизвикателства на днешния ден.
В България Сен-Гобен е представена от направленията Ecophon, Eurocoustic, Isover,
Rigips, Weber и представителствата Glass, Formula и PAM. Компанията разполага с два
завода на територията на страната, има 96 служители и собствена лаборатория за
изследвания и развитие.
Повече информация за Групата можете да намерите на www.saing-gobain.bg и
www.saint-gobain.com.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО

9 800 Евро награда за проект за изолация на склад

Mercamadrid е образец за бизнес център за храни, който снабдява 12 милиона души.
Известен е като най-големия пазар за нетрайни храни в Европа и втория по големина
Централен пазар за риба след Tsukiji в Токио.
След 34 години успешно функциониране, компанията Mercamadrid, S.A. се сблъсква с
необходимостта от подобряване и осъвременяване на съоръженията на Централния
пазар за риба. За да се постигне това, е много важно да се въведат модерни технологии,
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свързани с пестене на енергия и оптимизация на изолацията, така че Mercamadrid да
стане пример за сектора на дистрибуция на храни.
Потребност на клиента: Изолация на склад
Клиентът иска климатизация и енергийна оптимизация на склад на Централния пазар за
риба на Mercamadrid. Целта е да се намери решение за поддържане на оптимална
температура от максимум 15 ºC (възможно е малко по-висока, най-много до 18 ºC),
няма ограничения за най-ниска температура в часовия интервал от 22 ч. вечерта до 11ч.
сутринта, като има изискване на минимално потребление и инвестиция в енергия.

Покривна изолация
Една четвърт от топлината се губи през покрива в неизолирана сграда, при това
положение си представете колко се губи в склад, в който се поддържа определена
температура. В този случай изолирането на покрива е лесен и ефективен начин да се
запазят температурите високи през лятото, да се редуцира загубата на топлина през
зимата и съответно да се намалят сметките за отопление. Топлоизолацията е ефективна
за период от 40 години и се изплаща многократно.
Изолация на плътни стени
Изолацията на плътни стени ще намали значително разходите за отопление, защото
плътните стени пропускат два пъти повече топлина от неплътните стени. Добрите
новини са, че те могат да бъдат изолирани. За този изолационен проект е необходимо в
складата да се поддържа постоянна температура, за да се запази рибата при найдобрите възможни условия. Истината е, че това може да се постигне, без да се
изразходва енергия за затопляне или охлаждане, голямо количество енергия ще бъде
спестено и складът ще стане по-зелен и екосъобразен.
Награди: 9 800 Евро и признание
Победителят в предизвикателството „Топлинна оптимизация на склад“ ще спечели
награда от 8 000 Евро, а по 900 Евро ще получат класиралите се на второ и трето място.
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Наградата ще се присъди за устойчиво решение, което прилага новаторски технологии
за пестене на енергия, които имат едновременно и зелен и социален ефект. Този
изолационен проект не е лесна задача, така че на победителите ще им се отдаде
заслуженото внимание в профилите ни в социалните медии (Facebook, Twitter и
LinkedIn), както и чрез комуникационните канали на Mercamadrid.
Решението ще се оценява по отношение на eфективност, като се вземат предвид
годишните разходи за енергия, разходите за поддръжка и възвращаемостта на
инвестицията. За повече детайли се регистрирайте на нашия уебсайт и ще получите
подробна информация.
Източник: www.ennomotive.com

НОВОСТИ ОТ БРАНША В БЪЛГАРИЯ

Обявени са постигнатите резултати по проект BUILD UP Skills
EnerPro

След успешното приключване на втория етап от проекта BUILD UP Skills EnerPro бяха
обявени постигнатите резултати и инициативите, които предстои да се предприемат.
Проектът „Обучения по енергийна ефективност за строителни специалисти” BUILD UP
Skills EnerPro” е финансиран по програма Интелигентна енергия – Европа. В края на
2014г. екипът на проекта си поставя за цел да промени нагласите към професионалното
образование и обучение за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите, да създаде нови
учебни програми, отговарящи на съвременните изисквания за енергийна ефективност, и
да ги наложи като стандартна практика, най-вече сред младите специалисти. Към
момента се отчита следното:
 12 нови учебни програми - за строителни специалисти, работници и
преподаватели;
 6 нови програми за СИП в професионалните гимназии и ЦПО;
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 29 проведени курсове от партньорите по проекта;
 433 обучени специалисти;
 6 активни учебни центъра;
 16 споразумения за сътрудничество с външни партньори;
 3 нови проекта, инициирани по програма Хоризонт 2020 на ЕС – Step2Sport,
Train-to-NZEB и Fit-to-NZEB.
Учебни програми
В рамките на проекта бяха разработени 2 учебни програми и онлайн модул за обучения
на преподаватели и 10 нови учебни програми заедно с всички необходими съпътстващи
материали за кратки форми на обучение (40-60 учебни часа) и свободно избираема
подготовка в гимназиите и ЦПО. Всичко за програмите, включително базисни
презентации, можете да намерите тук: http://www.busenerpro.com/programmes.html
Център за знания за енергийна ефективност и ВЕИ в сградите
Центърът за знания по енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в
сградите, създаден по проект BUILD UP Skills EnerPro, приема за своя мисия да създаде
среда за обмен на информация и добри практики с цел постоянно осъвременяване на
нови учебни програми и учебни материали (помагала, изпитни материали и др.).
Неговата основана задача е да осигури качествено обучение и повишаване на
квалификацията на преподаватели, специалисти и работници за въвеждането на
енергийно ефективни решения и ВЕИ в сградите. Центърът е за знания по енергийна
ефективност и ВЕИ в сградите е основан от българските участници по проект BUILD
UP Skills EnerPro, като е отворен за участие – доброволно и безплатно - към всички
заинтересувани страни.

Бъдещи инициативи
Обучения по всички програми, разработени по проект BUILD UP Skills EnerPro, в
момента се предлагат във всички професионални гимназии и ЦПО - партньори по
проекта. Заедно с това, до края на март 2017 г. по проект Train-to-NZEB (www.train-tonzeb.com) в УАСГ ще бъде отворен учебно-демонстрационен център за енергийна
ефективност в сградите, където освен изброените програми ще се предлагат
сертифицирани курсове, обучения и демонстрации по темите:
 Сертифициран строителен специалист за пасивни сгради;
 Сертифициран проектант на пасивни сгради;
 Принципи за проектиране на пасивни и почти нулево-енергийни сгради (ПНЕС);
 Вентилационни системи с рекуперация;
 Въздухоплътност в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 Изолация, прозорци и топлинни мостове в ПНЕС;
 ВЕИ в пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 Икономика на пасивните и почти нулево-енергийните сгради;
 Енергийно ефективни сградни обновявания.
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Курсът, с който ще бъде открит центърът, ще е на тема „Сертифициран строителен
специалист за пасивни сгради“ и ще бъде проведен със специалното участие на
обучаващи от Институт Пасивна къща – Германия.
Източник: Център за енергийна ефективност ЕнЕфект
…………………………………………………………………………………………………....

Вече е възможно да икономисваме до 90% от енергията в домовете си
Инж. Радослав Радушев, експерт по осигуряване на енергийна ефективност,
коментира новите възможности в сутрешния блок на тв „Черно море“

Инж. Радослав Радушев, експерт по осигуряване на енергийна ефективност, коментира
в сутрешния блок на тв „Черно море“, че спасението на човечеството е в търсенето на
нови енергийни източници.
Използваните досега имат още около 2 века толеранс на съществуване, но населението
на Земята се увеличава, гони 10 млрд. души и това е задължително решение.
„От една страна геотермалните източници дават безплатна и чиста енергия, но
проблемът технологично трудно се използва. От друга страна е енергията на звездите –
превръщането на водорода в хелий. В световен мащаб се очаква решение и по двете
възможности“, каза инж. Радушев.
Подобряването на енергоефективността е друг достъпен метод.
„Но дори да се изолираме, трябва да е направено както трябва. Разходите за
климатизация – отопление и охлаждане, могат да се намалят до 90%. В тази област е
работено с години. Създаването на „пасивната къща“ е решение. В сравнение с
обикновената с достатъчно добра изолация (вкл. прозорци, дограма) може да се стигне
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до желания резултат. Той е под 15 киловата на квадратен метър за година. Сега
нормално един дом изисква 250 – 300 киловата на квадрат. Тогава вече говорим за
„пасивна къща“. Цифрата е свързана с ликвидиране на традиционните отоплителни
уреди. Въздухът трябва и да е абсолютно чист, обновяван непрекъснато“, добави инж.
Радушев.
„Пасивните къщи“ у нас са популярни от началото на века.
„Санирането се извършва именно по правилата на „пасивната къща“. Тази концепция
получи разпространение в целия свят. Американците бяха по-назад, но вече
изпреварват. Вече се мисли за нулево енергийно жилище – когато сами си доставяме
енергия. То не зависи от външни енергийни системи. Слънцето ни праща непрекъснато
такава – безплатно. За една къща тя е от 7 до 12 пъти по-голяма, отколкото е
необходимо“, категоричен е експертът.
„Алуминиевата дограма не трябва да провежда студа. Изолацията дори да е 10 см и
повече е нужно да ликвидира температурните разлики. И да има вентилация! В едно
жилище съществуват 10 литра вода, които си търсят мястото и обикновено затова
мухлясват ъглите. Това е много вредно. Този проблем трябва да реши“, обясни инж.
Радушев.
Източник: Информационна агенция „Черно море“
…………………………………………………………………………………………………...

За мениджърите в строителството бизнес средата се подобрява
Мениджърите в секторите на строителството и услугите смятат, че през февруари
стопанската конюнктура се е подобрила. По-скептични са колегите им, работещи в
промишлеността и търговията на дребно, които смятат тъкмо обратното.
Като цяло общият показател на бизнес климата през месеца остава непроменен спрямо
януари, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). Очаквано
върху оценките на бизнеса оказва влияние обстоятелството, че на практика от ноември
страната е в предизборна ситуация и няма редовно действащо правителство.
През февруари съставният показател "бизнес климат в строителството" нараства с 0.5
пункта в резултат на подобрените очаквания на строителните предприемачи за бизнес
състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Прогнозите им за
строителната активност през следващите три месеца са също по-оптимистични.
Основният фактор, затрудняващ бизнеса, продължава да е несигурната икономическа
среда. На второ и трето място остават факторите "неблагоприятни климатични
условия" и "конкуренция в бранша".
Относно продажните цени в строителството преобладаващите очаквания на
мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.
Източник: вестник „Дневник“
…………………………………………………………………………………………………....
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СЪБИТИЯ

Приключи 13-тото издание на изложбата за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа

За 13-та поредна година Виа Експо проведе изложение за енергийна ефективност и
възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа. Форумът, който се състоя в
периода 7-9 март 2017г. в Интер Експо Център – София бе съпътстван от конференции
и семинари в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни
източници, интелигентните градове и управлението на отпадъци. Изложението
привлече интереса на строителни фирми, проектанти, инсталатори, електроинженери,
архитекти, консултанти, енергийни одитори, инвеститори в нови технологии и др.
Сред изложителите присъстваха директни участници от Австрия, Белгия, България,
Чехия, Германия, Дания и др. Реализирано бе колективно участие на фирми от Италия с
подкрепата на ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските
предприятия. Постиженията на австрийски и норвежки компании бяха демонстрирани
съответно на австрийски павилион с промоционалната подкрепа на Advantage Austria
София и норвежки павилион, организиран от Иновация Норвегия – Представителство в
София.
Бяха представени следните продукти и услуги:












Хибридни системи за автономно захранване
Най-новите технологии за отопление на биомаса: котли на биомаса,
кондензатори за отпадъчни газове, пещи и други видове технологично
оборудване за котелни централи на биомаса. Системи с автоматично почистване
на горивната камера и топлообменниците
Леки фотоволтаичните покривни панели с отлични механични качества, с
новаторска структура и оптимизирано тегло за изграждането на соларни
покривни централи. Много устойчиви на въздействието на градушка и статично
натоварване
Високо ефективни системи за когенерация и тригенерация за ефективно
охлаждане и оползотворяване на отпадната топлина. Финансово изгодни за
българските потребители
Текстилни и метални въздуховоди за равномерно разпределение на
температурата в помещенията
Различните видове термопомпи за битови и индустриални нужди (геотермални,
въздушни и за отработен въздух)
Услугата „Енергиен одит“ и възможностите за поддръжка на вече изградени
когенерационни централи.
Светодиодно улично, индустриално и офисно осветление, както и за домашна
употреба. Тази година акцентът е върху високата енергийна ефективност на найновите 3-та и 4-та генерация тела, както и интелигентната система за управление
на уличното осветление.
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Източник: www.viaexpo.com
…………………………………………………………………………………………………

„Българска строителна седмица“ отваря врати през март

Международното изложение „Българска строителна седмица“ ще се проведе за 17-ти
пореден път в периода 15-18 март 2017г. в Интер Експо Център, София.
Изложението се утвърждава като един от най-мащабните форуми в областта на
строителството с изцяло бизнес насоченост. Очаква се да бъде посетено от водещи
специалисти в сферата на строителството: архитекти, проектанти, инвеститори,
строителни предприемачи и др.
Повече от 200 компании ще представят продуктите си в областта на строителна
техника, машини, инструменти, изолации, строителни материали, дограми, врати,
прозорци, санитарно оборудване, зелено строителство, енергийна ефективност.
Събитието ще бъде придружено от съпътстваща програма, в която са включени
семинари за актуалните проблеми, фирмени презентации, тематични лекции на
Университета за архитектура, строителство и геодезия, както и професионални
обучения в сферата на 3D проектирането.
Посетителите на последното издание на Българска строителна седмица бяха над 8500.
Те имаха възможност да разгледат продуктите на над 165 представени на изложението
фирми. Сред тях 97 директни изложители и 68 подизложители от България и други
държави. Със собствени щандове се представиха компании от Германия, Полша,
Румъния, Русия, Гърция, Испания, Украйна, Унгария, Люксембург. В изложението се
включиха с колективно участие и фирми от Турция.
БАИС е официален партньор на събитието.
Източник: http://buildingweek.bg
…………………………………………………………………………………………………..
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НОРМАТИВНА УРЕДБА

Консултанти, проектанти и общинари участваха в дискусия за
измененията в ЗУТ с ръководството на ДНСК

БААИК организира дискусия за промените в ЗУТ с инж. Милка Гечева, началник на
ДНСК и инж. Емилия Йорданова, заместник – началник на ДНСК. Те представиха поважните промени в закона, които пряко касаят контрола в строителството и
въвеждането на строежите в експлоатация.
Акцентите от дискусията бяха:
 Отпадането като част от инвестиционния проект на Плана за управление на
строителните отпадъци и Плана за безопасност и здраве. Стана ясно, че Планът
за управление на отпадъците и ПБЗ обаче могат да се внесат заедно с останалата
проектна документация за издаване на Разрешението за строеж, но не могат да
бъдат одобрени преди издаването на самото Разрешение за строеж. В тази
връзка БААИК ще внесе в МРРБ писмо за тълкувание на съответната разпоредба.
 Отпадането на фигурата на „водещия проектант“ /чл. 162 от ЗУТ/.
 Предстояща промяна в Наредба 4 за обхвата и съдържанието на
инвестиционните проекти, където ще бъде регламентирано детайлно
документите за издаване на строеж да се подготвят в 2 хартиени копия и 1 копие
в цифров вид.
 Предстояща промяна на Наредбата за управление на строителните отпадъци.
 Въвеждането на конкретни срокове за откриване на строителна площадка /в чл.
157 от ЗУТ са създадени две нови алинеи 5 и 6/.
 Предстояща промяна на Наредба 2 на МРРБ за въвеждане на строежите в
експлоатация – инж. Гечева съобщи, че се очаква наредбата да бъде допълнена с
текстове, касаещи въвеждането на обекти в експлоатация от 4 и 5 категории.
Предстои формиране на работна група за прецизиране на наредбата.
 Коментирани бяха удължаване на сроковете за валидността на разрешенията за
строеж.
Източник: http://bacea-bg.org/bg
…………………………………………………………………………………………………...
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РУБРИКА „ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“

Зеленият гигант Аква Лиана

През 2009г. имотният магнат Frank McKinney влезе в историята с построяването на
първия в Америка „зелен замък“ - с площ 1394 кв.м. на територията на Palm Beach,
Флорида. Сградата включва носещи се слънчеви тераси, спа водопад и воден бар под
формата на аквариум. Въпреки че понятието „зелен замък“ звучи като оксиморон,
Съвета за зелени сгради във Флорида признава сградата за енергийно самодостатъчна.

17

