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ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №12

СТРОИТЕЛНИ ИЗЛОЖЕНИЯ

Успешно участие на „Ксела България“ и „Теразид“ в „Стройко 2000“
Членовете на БАИС „Ксела България“ и „Теразид“ отчетоха голям интерес към
продуктите, които представиха по време на пролетното издание на изложението
„Стройко 2000“, правело се в периода 29-ти март- 02-ри април в сградата на НДК,
София.

Драго Симеонов разкрива истината на YTONG
Продуктовите мениджъри на Ytong и Multipor консултираха лично
всички посетители на „Стройко 2000“

1

През 2017 година YTONG избра Драго Симеонов, водещ на „Следобедния блок“ по
Дарик радио и предаването „Дом за всеки“ по Нова, за свой посланик на марката.
Основната цел на кампанията е да разкрие предимствата на продуктите YTONG пред
всички масово предлагани на пазара зидарски материали. Сред акцентите на
кампанията са топлоизолационното предимство на клетъчния бетон YTONG,
осигуряващо на сградата защита от ниски и високи външни температури, както и
високата устойчивост при взаимодействие с вода. Друго отличително качество е
свойството му да намалява естествения радиационен фон на сградите, правейки го
подходящ за изграждане на болници, детски градини, учебни заведения и „зелени“
сгради.
Всички посетители на най-голямото специализирано търговско изложение за
архитектура, строителство и обзавеждане в България – „Стройко 2000“ имаха
възможността да се допитат до експертите в строителните материали YTONG и
MULTIPOR. На 31 март и 01 април инж. Бойко Пенев и инж. Васил Манолов,
продуктови мениджъри в „Ксела България“, бяха на разположение на всички
посетители, за да им дадат най-добрите решения за техните проекти. Те представиха
качествата на продуктите в съответствие с нивото на съвременните технически
познания с цел предоставяне на полезна за всички участници в инвестиционния процес
информация относно възможностите на продуктите YTONG и MULTIPOR, както и
разясняване на основните правила за влагането им в строителството.

„Във всеки продукт с марка YTONG нашият екип влага своите знания, опит и лична
отговорност. Ние търсим нови измерения на качество в областта на зиданите
конструкции и придаваме смисъл на думите екология, устойчивост, енергийна
ефективност и комфорт на обитаване.“, заяви инж. Йенс Тиерфелдер, изпълнителен
директор на Ксела България, чиито продукти YTONG и MULTIPOR са сред найдобрите материали за строителство и изолация.
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За компанията:
В България автоклавен клетъчен бетон се произвежда от 1989 г., а YTONG навлиза на нашия
пазар през 1994г. Дружеството „Ксела България“ ЕООД продължава голямата традиция на
марката. То е част от Xella Bauschstoffe GmbH, Германия – водещ европейски производител на
строителни материали. „Ксела България“ произвежда изделия от клетъчен бетон – блокове и
допълнителни продукти за зидария, в два завода, разположени съответно в промишлени зони на
градовете София и Добрич. За две десетилетия компанията е изградила развита търговска и
логистична мрежа, която покрива територията на цялата страна.

Теразид представи топлоизолационните си системи на „Стройко 2000“

Тази година компанията „Теразид“ представи своите интегрирани фасадни
топлоизолационни системи пред посетителите на изложението „Стройко 2000“.
За да отговори на разнообразните изисквания на клиентите си и да им предостави
възможно най-доброто решение за качествена топлоизолация на сгради,
„Теразид“ предлага 3 интегрирани фасадни системи: Bio Clima, Pro Clima и Wool Clima.
Предимствата на всяка една от системите бяха представени на изложението от
компетентните консултанти на „Теразид“.
Тук ще се спрем по-подробно на фасадната топлоизолационна система Bio Clima. Тя
представлява серия от интегрирани системи на базата на топлоизолационен материал от
експандиран пенополистирол (EPS). Основните предимства на системата са:
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висококачествени материали; създаване на здравословна среда; намаляване на
разходите за енергия; удължаване на живота на сградата; оптимална цена. В зависимост
от завършващия слой на системата, Bio Clima се разделя на шест основни типа: Bio
Clima Classic – система с финишно покритие от полимерна мазилка Декорит, идеално
решение при необходимост от икономична и качествена външна топлоизолация. Bio
Clima Secure – с финишно покритие от силикатна мазилка Силикат, осигурява защита
при сгради в райони с висока замърсеност и съдържание на агресивни частици във
въздуха. Bio Clima Superb – с финишно покритие от силиконова мазилка Сиколит,
подходяща за райони с висока влажност на въздуха. Bio Clima Nanotech – с финишно
покритие от високотехнологична наномазилка Наномакс, трудно податлива на
замърсяване и устойчива на всякакви климатични условия. Bio Clima Mosaic – с
финишно покритие от мозаечна мазилка Декора, сигурно решение за защита на цокъла
от механични наранявания. Bio Clima Nature – с финишно покритие от минерална
мазилка с изключителен дървесен ефект Wood Decor, дава голямо разнообразие в
архитектурните решения.

Вариантите Classic, Secure, Superb и Nanotech притежават Европейска техническа
оценка (ETA) и се предоставят с 15 години гаранция. Освен широкото многообразие
при завършващия слой, интегрираните системи Bio Clima включват всички необходими
за една топлоизолационна система компоненти: изолационен материал от експандиран
пенополистирол EPS-F с възможност за различни дебелини; лепило-шпакловъчна смес
Термозид с отлични якостни свойства и висока паропропускливост, осигуряваща
сигурна защита от стареене на топлоизолационния материал и от образуване на
пукнатини в завършващия слой; алкалоустойчива стъклофибърна мрежа, допълнително
укрепваща и подсигуряваща шпакловъчния слой срещу образуване на пукнатини и
нацепвания, предизвикани от различни линейни разширения; дюбели за топлоизолация
във варианти за тухлена зидария и за бетонови стени; универсален грунд Теразид G-33,
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обезпрашаващ основата и създаващ отлично сцепление между шпакловъчния слой и
фасадната мазилка.
За компанията
“Теразид” e водещ български производител на висококачествени бои, мазилки и
топлоизолационни материали. Компанията е първият български производител, притежаващ
Европейско техническо одобрение за фасадна топлоизолационна система. Дружеството
притежава сертификат за качество ISO 9001:2000 и сертификат по БДС за цялостна фасадна
интегрирана система за топлоизолация. “Теразид” притежава модерна производствена база, a в
производството си използват материали и суровини на утвърдени водещи фирми. В
собствената лаборатория на компанията специалисти извършват непрекъснат контрол на
продукцията, разработват нови продукти и подобрения на вече съществуващи.

……………………………………………………………………………………..
Българска строителна седмица 2017 с 45% повече фирми изложители

Ръст от над 45 % за участващите фирми и заетите изложбени площи спрямо
предходната година отчете 17-то издание на „Българска строителна седмица“. На площ
от 2100 квадратни метра, щандовете си разположиха над 200 компании от България,
Германия, Италия, Чехия, Полша, Румъния, Турция, Гърция и Молдова. Форумът,
който се проведе от 15 до 18 март паралелно със „Секюрити експо“, бе посетен от над
8500 души, а над 50% от участниците вече заявиха участие за следващото издание през
2018 г.
В пълните до краен предел две зали изложителите представиха машини, топло и
хидроизолации, мазилки и бои, термопанели, инструменти, външни щори с управление
през смартфон, индустриални, гаражни и домашни врати, мобилни и сглобяеми сгради,
екопанели, стълби и скелета, слънцезащитни системи и още много от света на
строителството.
Посетителите лично се запознаха с величествените строителни платформи на
Electroelsa, които могат да „пораснат“ до впечатляващите 400 метра. От
„Евромаркет“ бе представена новата гама малки багери на Komatsu - MR-3 business
Class. През 2017 г. организаторите включиха три нови тематики – „Дървото в
конструкциите“, „Реновиране на домовете“ и „Енергийна ефективност“, които
определено бяха сред акцентите на изложението. Сред посетителите на водещия
международен форум бяха архитекти, проектанти, инженери, производители,
инвеститори, строителни предприемачи, търговци, дистрибутори, собственици на
5

строителни магазини и складове, както и много крайни клиенти. Многобройни бяха и
посетителите от чужбина.
Успешната съпътстваща програма
При засилен интерес от бранша се проведе семинарът на Сдружение „Български врати,
прозорци и фасади“, на който бе поставен въпросът за дистанционерите топъл ръб.
Повече от 150 души изпълниха семинарната зала по време на обучението на тема
„SketchUP – 3D проектиране за всеки”, организиран съвместно от Интер Експо Център
и учебен център Graphic Ground. За всички, които искат да направят първи стъпки в
работата със SketchUP и да навлязат в света на 3D графиката, бе организиран и
допълнителен уъркшоп.
Източник: „Българска строителна седмица“
……………………………………………………………………………………………….......

НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАИС

Идеално гладък под
със саморазливната замазка ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO
Без значение дали става въпрос за саниране на стари или изграждане на нови подове,
изравняването на основата играе възлова роля преди полагането на крайното покритие.
С течение на времето, саморазливните замазки се налагат като предпочитано решение
за постигане на тази цел. Изпитаното качество, лесното полагане и дълготрайната
експлоатационна надеждност ги правят идеална предпоставка за постигане на
перфектно равни подови площи.

Важността на идеално гладката основа
Съвременните тенденции все по-често налагат полагането на фини подови покрития с
минимална дебелина. В случая с облицоването на подовите площи, най-популярна
методология се явява тънкослойното полагане. Всичко това изисква предварителното
осигуряване на идеално гладка повърхност, тъй като финишните покрития и тънките
лепилни легла не могат да минимизират неравностите в основата. Това значително
застрашава оптиката и естетическото внушение на подовите площи, налагайки нуждата
от постигане на максимално гладък повърхностен слой, преди преминаване към
полагането на крайното покритие.
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Целта на изравняването на основата е да осигури идеално гладка повърхност,
благоприятстваща лесното и безпроблемно полагане на финишно покритие, без
значение дали става въпрос за естествен или ламиниран паркет, керамични облицовки и
настилки и др. Изравнителните подови смеси и замазки играят ролята на вторична
основа – достатъчно здрава и надеждна за ходене по нея след изсъхване, но
същевременно предразполагаща към богат избор от последващи покрития, които да
оформят специфичното внушение на помещението.

Колкото по-равна и гладка е изградената основа, толкова по-лесно и безпроблемно ще
бъде полагането на финишното покритие.
За безпроблемното постигане на идеално гладка повърхност, на помощ идват
саморазливните или още известни като самонивелиращи се замазки. С тяхна помощ се
постига перфектна покривност и изцяло гладък повърхностен слой с минимална
човешка намеса.
Качествата на перфектната саморазливна замазка
Постигането на идеално гладък повърхностен слой налага нуждата от работа само и
единствено с качествени и надеждни продуктови решения, тъй като възникването на
евентуални проблеми, може да доведе до застрашаване структурната стабилност на
финишното покритие и съответно до излишни ремонтни дейности. Основните качества,
които надеждната самонивелираща се замазка трябва да притежава, най-общо могат да
се обобщят така:
-

Свойство за образуване на здрав и стабилен слой, устойчив на механични
влияния и въздействия от външната среда;
Отлична саморазливност и оптимално разпределение на разтвора;
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-

Минимална свиваемост при съхнене, редуцираща опасността от възникване на
пукнатини;
Универсално приложение и перфектна адхезия към различни видове основи;
Устойчивост на променливи температурни амплитуди;

Идеално гладък и устойчив под с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO
Високотехнологичното решение ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO е ново допълнение към
продуктовото портфолио на МАРИСАН, обединяващо в себе си всички предимства на
самонивелиращите се замазки. Разработена на
циментово-полимерна основа, саморазливната
замазка се явява бърз и ефективен начин за
постигане на идеално гладки повърхности,
предразполагащи към лесно и комфортно
полагане на финишно покритие.
Гладкост на покритието - образуваното, след
полагане на замазката, покритие, се
характеризира със своята особена гладкост и
бързо стягане без да се свива. Това гарантира,
че по време на процеса на изсъхване, в
образувания, от замазката слой, няма да
възникнат пукнатини. Високата степен на
разливане на разтвора, в комбинация с
оптималното
му
(само)разпределяне
подсигуряват гладкостта на покритието и
превръщат работата с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL
PRO в лесна и приятна задача.
Здравина и стабилност на пода - голямата здравина и идеална гладкост на
повърхността, постигана с ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO, обезпечава сигурността и
структурната стабилност на последващото финишно покритие. Те улесняват неговия
монтаж и удължават максимално живота на целия под, без значение дали става въпрос
за ламиниран паркет, керамични плочки, меки подови покрития, мокети, балатуми или
PVC настилки.
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Устойчивост на температурни амплитуди - въпреки, че слоят, образуван от
саморазливната замазка е особено тънък и фин, негова възлова характеристика се явява
перфектното му поведение при широки температурни амплитуди. Свойството му да
поема възникналите в следствие на тях, структурни напрежения, без да се
компрометира, превръща ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO в перфектно решение за
изграждане на идеално гладки повърхности над подово отопление, гарантирайки
неговата здравина и резистентност срещу възникване на пукнатини.
Универсално приложение - свойствата на продукта обезпечават постигането на гладка,
хомогенна и самонивелираща се основа върху множество разнообразни строителни
основи. Сместа притежава отлична адхезия, което позволява отличното ѝ свързване със
субстрата, върху който се нанася. Това прави ТЕРАФЛЕКС® LEVEL PRO идеално
решение за изравняване на бетонни, керамични, гипсови, дървени и други типове
повърхности, превръщайки я в перфектно решение за употреба в интериора, както при
ново строителство, така и при ремонтни дейности на стари сгради.
Бързо и лесно нанасяне – състава и характеристиките на саморазливната замазка
позволяват нейното безпроблемно полагане в слоеве с дебелина между 2 и 10 мм.
Процесът по втвърдяване преминава бързо, без опасност от възникване на пукнатини и
вътрешни напрежения, запазвайки стабилността и гладкостта на основата. Само около
3 часа след полагане, по повърхността вече може да се стъпва, а към полагане на
финишно покритие може да се пристъпи след пълното изсъхване на замазката (между
48 и 72 часа в зависимост от условията).
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За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния
интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com
Глобален поглед: нови продукти, решения и подходи
Източник: “Марисан и Колев” АД
………………………………………………………………………………………………........

ПРОЛЕТТА ДОЙДЕ!
Започна конкурсът на
Баумит – “Фасада на годината 2017”
В годината на червения огнен петел ви представяме новите огнени фасади, които ще ви
разпалват в четири самостоятелни етапа, под названието “Фасада на сезона” – пролет,
лято, есен и зима. Както добре знаете четирите етапа на конкурса са разпределени в 12
месеца заедно с големия финал, който е през 2018г. Във всеки сезон участие заявяват
различен брой фасади от цялата страна, изпълнени с материали Баумит. Във всеки
сезон вие - почетното жури на Баумит, класирате на първо място една фасада, следвана
от две подгласнички.
След дългата и люта зима с голямо удоволствие искаме да ви представим топлите
слънчеви фасади от първия етап от тазгодишния конкурс на Баумит “Фасада на
годината 2017”. С един клик може да ги подкрепите тук. Приятно гледане!
Изберете най-красивото пролетно цвете и гласувайте за него еднократно от 31-ви март
до 31-ви май в 12:00 часа на обяд.
Ако все пак харесате повече от една фасада, в което сме напълно убедени, може да
дадете израз на своето впечатление и на фейсбук страницата ни тук.
Гласувайте скъпи приятели и може да спечелите награда от нашата сезонна томбола!
Екипът на Баумит пожелава успех на всички участници във “Фасада на сезона - Пролет
2017” и ви желае весело посрещане на пролетните празници!
Източник: „Баумит България“
…………………………………………………………………………………………………...
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ГЛОБАЛЕН ПОГЛЕД : НОВИ ПРОДУКТИ, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ

Облицовка създава стабилен подслон в Croydon

Очаква се около 8 милиона души годишно да се подслоняват под навеса, облицован с
продукта на Kalwall, на новата автогара с впечатляващ дизайн в западен Croydon.
Проектиран от фирмата Transport for London Architects (TfLA), навесът е необичаен
пример как полупрозрачният материал на Kalwall може да предложи много различни
преимущества освен обичайната си употреба за полупрозрачна облицовка на сгради и
осветление на покриви.
Целта на проекта бе да се създаде удобно място за чакане и събиране на хилядите
пътници, които използват този важен и натоварен транспортен център, свързващ 150
автобуса на час със съседната трамвайна спирка, чрез която се осъществява трансфер
до Beckenham и Wimbledon, както и с жп гарата в западен Croydon, която има линии до
Canada Water и източен Лондон.
Традиционният избор за полупрозрачен навес, устойчив на атмосферни влияния би бил
остъкляване на покрива, но архитекта на автогарата и проектантският екип от TfLA
считат, че Kalwall може да предложи по-добро решение за този обект, което не само
отговаря на целта на проекта и допринася за по-добър дизайн, но има и други
предимства пред остъкляването.
Например, тъй като материалът на Kalwall е много по-лек от стъклото, не е необходимо
подпорните конструкции да са толкова здрави и яки. В допълнение на това, не само
навесът ще е по-нисък, но и подпорите ще са по-малки, което ще позволява по-добра
гледка.
За разлика от традиционното остъкляване според Structura материалът на Kalwall с
високи възможности за изолация е много по-атрактивен от стъклото, като премахва
ефектите на сенки и отблясъци, както и от силния контраст между по-светло и потъмно и така спомага за спокойствието на пътниците под навеса.
Също така заради начина, по който разпръсква естествената дневна светлина в посока
надолу, а през нощта намалява вертикалното осветление и отразяването нагоре,
контролира светлините на околните сгради. Петната и прахта са по-трудно видими
върху материала на Kalwall отколкото върху стъкло и поддръжката и почистването са
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по-лесни, защото не е необходимо използването на скеле и персоналът по поддръжка
може да стъпва върху повърхността.
Едно от най-важните предимства на материала на Kalwall за традиционните сгради е
уникалният му ефект върху интериора и екстериора. Разпръсната естествена светлина
създава стимулираща и много привлекателна обстановка вътре в стаите. Въпреки че е
полупрозрачен, материалът предлага и предимството на уединение, а високите
структури, облицовани с него, изглеждат изчистени и уютни. Когато е осветен през
нощта, материалът излъчва привлекателен фееричен блясък.
Освен, че е подходящ за всички видове нови сгради, материалът на Kalwall се използва
все по-често при ремонти, свързани с облицовка или осветяване на стари сгради.
Structura Великобритания е изключителен представител на полупрозрачните
строителни системи Kalwall за Англия, Уелс и Северна Ирландия и водеща фирма за
доставка, производство и монтаж на преградни стени от стъкло, влагоотблъскващи
стени, преддверия, прозорци и други строителни продукти, изградени от стъкло.
Източник: www.rcimag.co.uk
…………………………………………………………………………………………………

Zeller & Moye изграждат красива покривна градина в мексиканска
жилищна сграда

От Zeller & Moye наскоро обновиха жилищна сграда от 30-те години на 20-ти век,
намираща се в тих квартал на Мексико Сити, като добавиха красива покривна градина.
Сградата е вертикално организирана на три нива, всяко от които с определени
функции: сервизни помещения на приземния етаж, жилищни площи над тях и
пространства за почивка на нивото на покривната градина.
Бяха премахнати ненужните стени на старата сграда, за да се създаде простор за
живущите. Архитектите проектираха вътрешни дворове и отворени пространства с
оглед максимално увеличаване на дневната светлина. Беше добавен нов под към найгорното ниво на сградата, откъдето да започва голям покрив с навес, изграден от бял
бетон, който да осигурява сянка на вътрешните пространства.
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Новите стаи са със семпъл дизайн, за да изпъква градината на зеления покрив. От
горното ниво се разкрива панорамна гледка към богатата зеленина, благодарение на
стъклените преградни стени., като се създава впечатление за уединен оазис в центъра
на града.
Всички нови допълнения са изградени от бял мраморен бетон, с което се създава
съвременен облик на сградата. Освен новия покрив, целият под е реализиран с
мраморни камъчета като референция към загубените речни корита на Мексико Сити.
Като допълнение на това, бетонна пейка и маса са разположени в периферията на
градината, а нова спираловидна стълба свързва по-долните нива със съвременната
градина, като дневната светлина влиза през капандурите над стълбите. Пространствата
от старата структура са обединени и преструктурирани с оглед проникването на повече
светлина.
………………………………………………………………………………………………........

Tesla започва да приема заявки за соларни керемиди
ОСНОВНИЯТ ОТ ТРИТЕ ИМ СЛОЯ ЩЕ Е ОТ ВИСОКОЕФЕКТИВНИ
СЛЪНЧЕВИ КЛЕТКИ

Шефът на Tesla Елон Мъск обяви чрез Twitter, че компанията ще започне да приема
поръчки за покривни соларни керемиди през април. Фирмата, която произвежда
електрически автомобили и системи за съхранение на енергия, ще произвежда
соларните керемиди чрез поделението SolarCity. Tesla придоби едноименния
производител на слънчеви панели през ноември миналата година.
Визията на Мъск за екологичния дом предвижда къщи с покриви със соларни системи,
които превръщат слънчевата светлина в чиста електроенергия. Тя може да се използва
моментално или пък да се съхранява за по-късна употреба чрез системи за съхранение –
Powerwall. Част от добитата чиста енергия следва да се използва за зареждане на
електрическите коли на собствениците на домовете с фотоволтаични покриви и
вградени батерии.
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Соларните керемиди, които фирмата ще произвежда, ще се състоят от три слоя.
Цветоотразителен филм, разположен по средата, ще кара керемидите да изглеждат
„като истински“, така че слънчевите клетки няма да се виждат от хората на нивото на
земята. Отгоре ще има прозрачен слой от закалено стъкло, което ще е много здраво и
устойчиво на удари. Най-долният слой ще е изтъкан от соларни клетки с висока
ефективност. Соларните керемиди ще се предлагат в четири „десена“: тосканско стъкло,
плоско стъкло, текстурирано стъкло и матирано стъкло.
„Не бихте ли искали покрив, който изглежда по-добре от нормалното, трае два пъти подълго, коства по-малко разходи, и – между другото – генерира електричество?“- запита
Мъск реторично пред инвеститори през ноември.
Източник: www.greentech.bg
………………………………………………………………………………………………........

80% от покривите в САЩ са подходящи за соларни панели

Πo-гoлямaтa чаcт - 80%, oт пoĸpивитe в CAЩ ca дocтaтъчнo cлънчeви, зa дa e
peнтaбилнo инcтaлиpaнeтo нa coлapни пaнeли въpxy тяx, paзĸpи пpoeĸтът "Cлънчeв
пoĸpив" нa Gооglе.
Цeлтa нa инициaтивaтa e дa ce пoмoгнe нa xopaтa дa пpeцeнят дaли cи cтpyвa дa
инвecтиpaт в coбcтвeни eлeĸтpoгeнepиpaщи тexнoлoгии, пишe GrееnТесh.bg.

Haй-нoвoтo дoпълнeниe нa пpoeĸтa "Cлънчeв пoĸpив" вĸлючвa изгpaдeни 3D мoдeли нa
пoĸpивитe във вcичĸи 50 щaтa нa CAЩ, вĸлючитeлнo c дъpвeтaтa oĸoлo дoмoвeтe нa
xopaтa, ĸaлĸyлaции нa мecтнитe мeтeopoлoгични ycлoвия и изчиcлeния ĸoлĸo eнepгия
мoжe дa гeнepиpa вcяĸa cгpaдa, aĸo coбcтвeницитe влoжaт пapитe cи в cлънчeви пaнeли.
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Bпeчaтлявaщa e ĸoнcтaтaциятa e, чe пoчти 80% oт вcичĸи cгpaди, мoдeлиpaни в
пpoeĸтa, ca "тexничecĸи гoдни" зa cлънчeви пaнeли. Toвa oзнaчaвa, чe тe yлaвят
дocтaтъчнo cлънчeви лъчи вcяĸa гoдинa, зa дa гeнepиpaт eлeĸтpичecтвo, ĸoeтo
oпpaвдaвa инвecтициятa в пpидoбивaнe и мoнтaж нa cлънчeви пaнeли.
Aнaлизът в блoгa нa Gооglе paзĸpивa и, чe имa oпpeдeлeни мecтa, ĸoитo биxa имaли
мнoгo гoлямa пoлзa oт пoдoбнo "coлapизиpaнe" нa пoĸpивитe. Taĸa нaпpимep гpaд
Xюcтън мoжe дa гeнepиpa дo 18 940 гигaвaтчaca eнepгия oт cлънцeтo, aĸo cгpaдитe биxa
имaли coлapни пoĸpиви.
Πpoeĸтът "Cлънчeв пoĸpив" пoзвoлявa нa вceĸи житeл нa CAЩ дa изчиcли ĸoлĸo гoлям
cлънчeв мacив мoжe дa инcтaлиpa нa пoĸpивa cи, ĸoлĸo eнepгия би гeнepиpaл oт нeгo,
ĸaĸтo и ĸoлĸo би cтpyвaлo зaĸyпyвaнeтo или нaeмaнeтo нa пaнeлитe.
Инcтpyмeнтът e интepeceн зa вce пoвeчe xopa нa фoнa нa бъpзия pacтeж нa coлapнaтa
eнepгeтиĸa в CAЩ. Зaceгa oбaчe пo-гoлямaтa чacт oт pъcтa ce дължи нa гoлeми
инcтaлaции oт ĸoмyнaлeн мaщaб.
Taзи тeндeнция eдвa ли щe ce пpeoбъpнe pязĸo, cмятaт aнaлизaтopитe, бeз пoдxoдящи
пoлитиĸи зa нacъpчaвaнe нa дoмaшнитe coлapни инcтaлaции. Имa oбaчe дocтa гoлямa
вepoятнocт пoпyляpнocттa нa Gооglе и нeйния "Cлънчeв пoĸpив" дa пoдтиĸнe пoвeчe
coбcтвeници нa дoмoвe дa ce зaмиcлят зa мoнтиpaнeтo нa cлънчeви cиcтeми въpxy
ĸъщитe.
Източник: www.money.bg
…………………………………………………………………………………………………...

НОВИНИ ОТ БРАНША В БЪЛГАРИЯ

По-скъпи ли са пасивните къщи и има ли интерес към тях у нас?

15

Възможно ли е да се построи къща, която да се отоплява сама? Да, има и такъв вид
строителство, което позволява да се намалят разходите за отопление до минимум.
Строителството на т.нар. „пасивни къщи“ започва от Германия, а днес в почти цяла
Западна Европа се стои по този стандарт.
В Брюксел вече има дори изискване всички нови сгради да бъдат „пасивни“. Това се
постига чрез специална вентилационна система, която по самостоятелен път и с
минимална консумация на електроенергия отоплява или охлажда сградата. В България
има построени едва три такива сгради, като една от тях е детска градина в Габрово.
„Умните” сгради – строителството на бъдещето
"Пасивна къща" е енергоспестяваща къща, която позволява и през лятото, и през зимата
изключително ниска консумация на енергия. Това обясни пред Дарик сертифицираният
проектант на пасивни къщи у нас арх. Иван Иванов. "Името "пасивна" за този тип къща
идва от това, че тази сграда няма активни отоплителни и охладителни системи. Тя се
охлажда и отоплява сама благодарение на вентилационната система, която работи на
принципа на топлообменник и самата система изразходва много малко енергия. В
сравнение с конвенционалните къщи работи с много малко ток, а самата сграда успява
да поддържа постоянна температура от около 22 градуса целогодишно", каза арх.
Иванов.
Икономиите за отопление в сравнение с обикновените сгради са над 75%, което
позволя на този тип сгради да се изплатят от спестените пари за електроенергия до 30
години.
В Германия „пасивните” къщи са средно 7-8% по-скъпи от останалите
Скъпо ли струва обаче строителството на такива сгради? "По данни от Германия и
България има едно завишаване от около 8 на сто. Но това не е точно, тъй като трябва да
се гледат разходите през целия жизнен цикъл на сградата. И ако за строителството
цената е по-висока, то тя се изплаща със спестената енергия. Най-скъпа е дограмата,
тъй като тя трябва да е много висококачествена, стъклопакетът да отговаря на
определени изисквания и у нас рядко се ползва такава", каза арх. Иванов.
Източник: www.dariknews.bg
…………………………………………………………………………………………………..

Инж. Светослав Глосов, почетен председател на Камарата на
строителите в България (КСБ): Липсата на кадри пречи на развитието
на отрасъла
– Инженер Глосов, как се отразява хроничният дефицит на кадри на отрасъла на
изпълнението на европроектите и на програмата за саниране у нас?
– Проблемът не е само за европроектите или други програми, а за отрасъла като цяло.
Няма значение дали проектите са частни, или държавни. Недостигът е за всички.
Нормалната дейност на бранша е затормозена.
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– Какви са кадрите, които най-много липсват?
– Всички видове, като се започне от общите работници. Повечето отиват по строежите
основно в Германия и други страни от ЕС. Там вече съвсем легално могат да започнат
работа. Такава е ситуацията.
– Как според Вас можем да решим проблема? Факт е, че недостигът на кадри в
строителството се задълбочава.
– Това, което можем да направим, е да им осигурим условия да се върнат у нас. Но
въпросът опира до нивото и възможностите на икономиката на България. Тя трябва да
стане привлекателна за хората и по този начин да ги накара да се върнат. Затова е време
да се спре с търговете и поръчките с най-ниски цени, да се елиминира дъмпингът. Това
е стъпка към решаване на проблема, който е сериозен за бранша.
– Някои от големите инфраструктурни проекти бяха изпълнени на инженеринг.
Това ли е един от начините да се намалят рисковете от дъмпинг?
– Няма значение от вида на поръчката, а порочността основният елемент от оценката на
конкурса да е най-ниската цената. В Германия се елиминират максималната и
минималната цена. Отделно там цената на труда е фиксирана за всяка отделна дейност
в строителството. Така никой не може да пада под това ниво и да прави нелоялна
конкуренция на останалите фирми в сектора. Не може да се прави дъмпинг с труда. По
този начин строителите се конкурират помежду си да привлекат добри работници с
условията на труд и възможността хората да заработват повече.
– В кои сектори е най-удачно да се насочат повече държавни инвестиции в
строителството?
– Във всички. В момента са особено актуални проектите във водната инфраструктура –
пречиствателни станции. Държавата трябва да насочи пари към селищата, които са с
под 10 000 жители, където ВиК проектите не се финансират от еврофондовете. Това е
възможност да бъдат изградени тези съоръжения.
– Има ли проблем със забавяне на плащанията от страна на общини или
държавни възложители?
– В момента няма, но няма и много поръчки. Още не са тръгнали големите проекти по
ЕС. Чакаме до края на годината да стартират проектите по Програмата за развитие на
селските райони. Особено важно е да започне усиленото изграждане на последните
отсечки от автомагистрала „Струма”. Там вече се работи на Лот 3.3 откъм Сандански.
– Оптимист ли сте, че ще успеем да довършим тази автомагистрала до края на
програмния период, за да не загубим пари?
– Всичко зависи от това колко бързо ще мине съгласуването на проекта за найпроблемния подучастък през Кресненското дефиле и в какви срокове ще бъде
възложена обществената поръчка и ще бъде избран изпълнител на проекта.
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– За Лот 3 на „Струма” не беше ли по-удачно да се прави цял проект, който да се
изпълнява от един изпълнител?
– Не, защото щеше да се забави строителството на по-лесните й участъци в двата края
на лота. Сега очакваме да бъде избран строител на тунел „Железница” на Лот 3.1.
– Конкурират ли се вече успешно българските фирми с чуждите на нашия пазар?
– Да. Вече имаме достатъчно силни български фирми в отрасъла.
– Как оценявате състоянието на жилищния пазар в България?
– Там вече се наблюдава сериозно раздвижване на строителството на нови жилища.
Става дума за София и другите по-големи градове в страната. Надяваме се то да
продължи.
– Големи средства бяха инвестирани от държавата за безплатно саниране на
жилищни сгради. Удачно ли е субсидията да е пълна, като се използва публичен
ресурс?
– С много колеги споделяме, че би трябвало да има и определено самоучастие и на
самите собственици на жилища в обновяваните блокове. По този начин те се чувстват
ангажирани, а не чакат наготово всичко от държавата. Според мен би трябвало да има
такова участие от тяхна страна. Въпросът е да се определи неговият дял.
Иначе ефектът от програмата и за живеещите в обновените блокове, и за отрасъла е
положителен. Следващото правителство ще трябва да продължи с финансирането на
програмата, защото двата милиарда вече са договорени. Част от сградите, финансирани
с държавни пари, са изпълнени, по други се работи и по трети вървят процедурите и
също ще започне обновяването.
– Напоследък се заговори, че цената на първите санирани блокове по държавната
програма била много висока. Какъв е вашият коментар по този повод?
– Това са политически мотивирани изказвания. В камарата работна група прави пълен
анализ на държавно финансираната програма за саниране на жилища. В най-скоро
време ще излезем с резултатите от него.
Хора, които не са от бранша и не разбират от строителство, не могат да определят дали
е скъпо, или не. Казват 115 лв. на квадрат било много. Какво обаче – РЗП или фасада?
Само за топлоизолацията на фасадата тази цифра наистина е голяма, но 115 лв. на
квадрат РЗП включва и смяна на старата дограма с нова, хидроизолации на сградата и
доста други неща. Не бива да се забравя, че ремонтът на покривите на старите сгради
излиза скъпо. Много време и средства се губят и за демонтаж на старите дограми. На
немалко от сградите се налага да се кърти цялата стара изронена мазилка, за да може
изолацията да се постави качествено върху фасадата.
Източник: www.stroitelstvoimoti.com
…………………………………………………………………………………………………
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РУБРИКА „ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“

Швейцарската соларна къща

Швейцарската соларна къща от самото си построяване e включена в поредицата „Найзелените къщи в света“. Къщата разполага със соларни панели, разположени по
продължението на покрива, екстериор, изработен от задържащо топлината
полупрозрачно стъкло, басейн с филтрирана вода, събрана от покрива и с бетонни
стени, регулиращи температурата. Всъщност тази къща произвежда и задържа толкова
енергия, колкото и връща обратно в електропреносната мрежа, без никакви разходи.
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