БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ
ЗА ИЗОЛАЦИИ В СТРОИТЕЛСТВОТО (БАИС)
София 1046, бул. „Христо Смирненски” №1, корпус „А”, ет. 4, офис 5
Тел./факс: +359 2 963 10 71; +359 886 372 236
info.bais@bais-bg.com; bais.bg@gmail.com; www.bais-bg.com

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН №9
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Устойчиво строителство

От най-малката къщичка до най-високия небостъргач сградите създават мащабни
предизвикателства. В развитите държави строителният сектор е отговорен за
използването на до 40% от общата употребявана енергия, 30% от суровините, както и
за генерирането на почти 40% от емисиите парникови газове и до 40% от твърдите
отпадъци.
Традиционните сгради, независимо дали са жилищни, търговски или обществени, са
големи консуматори на енергия. Огромната загуба на енергия, свързана с по-голямата
част от европейския сграден фонд, има разрушителен ефект върху околната среда. Но
не би трябвало да е така.
Когато идеята за устойчиво развитие започва да се политизира, става ясно, че
класическият подход за дизайн на сгради, основаващ се на краткотрайни икономически
показатели като удобство и стабилност, трябва да се разшири. Устойчивият подход към
строителството поставя акцент върху дългосрочни показатели като ценова достъпност,
качество и ефективност. Фокусът е минимизиране на влиянието на суровините върху
околната среда и повишаването на енергийната ефективност на нашите офиси, фабрики
и домове.
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Приложено към строителството устойчивото развитие изисква интегриран и
иновативен подход – от дизайна и строежа, до обитаването, поддръжката, ремонтните
дейности, през целия цикъл до разрушаването. Устойчивото строителство значително
намалява влиянието върху околната среда на всяка сграда по време на целия й жизнен
цикъл, като същевременно предоставя па-здравословни и добри условия за живеене и
работа.
Инвестирането в устойчиво строителство е ловък икономически ход, а екосъобразни
енергийно ефективни мерки като изолация с минерална вата гарантират впечатляваща
възвращаемост на инвестицията. Все още съществуват някои пречки и европейците не
могат да осъзнаят напълно икономическите приемушества, които има намаляването на
разходите за една сграда по време на нейния жизнен цикъл.
Световният бизнес съвет за устойчиво развитие установява, че развитието на
устойчивото строителство се възпира от завишаването на стойността на зелените
сгради. Устойчивото строителство се свързва с леко по-високи начални стойности,
които после бързо намаляват. Оперативните разходи за традиционните сгради са
чувствително по-високи заради тяхната енергийна неефективност. Поради факта, че
устойчивото строителство се препятства от краткосрочни съображения за цената на
строителството, се изграждат сгради, които не са екосъобразни и ефективни по
отношение на разходите в дългосрочен план.
Докато
политиците
търсят
отговори
на
големите
предизвикателства,
професионалистите в европейския строителен сектор трябва да се насърчават да
обмислят какви материали да се влагат в сградите и как сградите да консумират помалко енергия. Най-добрите материали, т.е. материали, които са разработени отговорно
и значително подобряват енергийната ефективност са от първостепенна важност за
сектора на устойчиво строителство. Изолацията с минерална вата, например, е основен
фактор нашите домове, офиси и обществени сгради да не са в тежест някой ден на
бъдещите поколения.
Източник: http://www.eurima.org/
…………………………………………………………………………………………………...
EURIMA
EURIMA е Европейска асоциация на производителите на изолации и представлява
интересите на основните производители на минерална вата в цяла Европа.
Членовете на асоциацията произвеждат богато разнообразие от продукти с минерална
вата за термична и акустична изолация и пожарозащита на домове, търговски сгради и
промишлени съоръжения.
Асоциацията е основана през 1959г. с цел промотиране на стандартите и нормите за
употреба на изолационни материали. По настоящем тя отразява нарастващата грижа за
околната среда в обществото.
Източник: http://www.eurima.org/
…………………………………………………………………………………………………...
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Изолацията от каменна вата е работеща алтернатива на
традиционната покривна система
Според Съвета за зелени сгради на САЩ глобалният сграден фонд е отговорен за 40%
от световните емисии на въглероден моноксид и газовете от изкопаемите горива, които
се използват за затопляне и охлаждане на сградите допринасят за световния въглероден
отпечатък. Подобряването на енергийната ефективност на сградите чрез добавянето на
ефективна изолация може чувствително да намали емисиите и като резултат да
минимизира употребата на изкопаеми горива, като допринася за опазването на
околната среда. Каменната вата е често използван материал за ограждащите
конструкции на сградите, който е в съответствие с изискванията на строителните
кодове и спомага повишаване на ефективността на търговски полегати покривни
системи.
Изолация с каменна вата
В Северна Америка при изграждането на полегати покриви се използва дунапренова
изолация поради високата й термична устойчивост и достъпност. През последните осем
години се предлагат алтернативни продукти с изолация от каменна вата, като има
варианти само с каменна вата и хибрид (каменна вата върху дунапренова изолация).
Въпреки че при каменната вата показателят за термична устойчивост R на инч е понисък от този на дунапреновата изолация, според наскоро проведени проучвания
вариантите с каменна вата отговарят на термичните показатели на дунапреновите
изолации по отношение на температурата.
Освен енергийна ефективност, каменната вата предоставя на живущи и собственици и
други предимства като по-добра устойчивост на огън, звукоизолация, стабилност
(която дава като резултат по-малко движение под покривната мембрана с
пренебрежимо свиване), паропропускливост и ефективни стойности на показателя R
при различни температури.
Пасивната пожарозащита, която има превантивен ефект за разлика от активните
системи като пръскачките, използвани само при възникване на пожар, е сред основните
предимства на покривните системи и стени с каменна вата, тъй като те могат да
намалят щетите при евентуален пожар, като каменната вата издържа на температури от
2150 F.
Забележете, че използването на каменна вата ще повиши височината и теглото на
покривните системи поради термичните изисквания и по-голямата си маса. Въпреки че
каменната вата дава допълнителни предимства на покривните системи, теглото й
трябва да се вземе предвид при проектиране и изчисляване на бюджета.
Практически приложения
Поради зависимостта на показателя R от температурата, хибридна система с каменна
вата като по-дебел покриващ пласт, нанесен върху полиизоцианурат (двата продукта
осигуряват по около 50% от термичната устойчивост) дава като резултат ефективна
система с по-високи термични показатели (виж фигура1). Ако някоя от изолациите
осигурява по повече от 50% от термичната устойчивост, недостатъците на всеки от
продуктите ще имат превес над предимствата и покривната система ще стане по-дебела,
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ако се използва повече каменна вата, а разпадането й при много високи температури ще
е по-голямо, ако се използва повече полиизоцианурат.
Изолационната система допринася за намаляване на енергията и на разходите по време
на сезоните на охлаждане и затопляне. На база възможността на каменната вата да
поддържа еднакви показатели при големи вариации в температурите, покривният слой
с каменна вата позволява на полиизоцианурата под него да достигне възможно найвисока стойност на показателя R при приблизително стайна температура, при която
стойностите на R са най-високи.

Фигура 1 – Хибридна изолационна система с полиизоцианурат и покривен пласт
каменна вата ROXUL® на традиционна стоманена платформа и стоманен покрив
Фигура 2 илюстрира поведението на покривни системи като показва сумарната
стойност на показателя R за три покривни системи от полиизоцианурат и две хибридни
покривни системи, които включват 2 ½ инча каменна вата и 2 инча полиизоцианурат.
Сумарните стойности на показателя R за системите, изградени само от
полиизоцианурат се понижават с намаляване на температурата, докато сумарните
стойности на показателя R за хибридните системи нарастват. За да подпомогне
проектантите да оценят поведението на различните системи, Енергийният
проектантски център на ROXUL, глобална мрежа от научни специалисти в
строителството в Rockwool Group, предлага съдействие при съпоставка между
хибридните и традиционните стратегии и системи за покривни изолации, като това е
една от безплатните услуги както за региона на Северна Америка, така и за целия свят.
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Фигура 2: Сумарни стойности на показателя R за 4,5 инчови изолационни комбинации
при „подходящи“ температури
При замяната на традиционната покривна плоскост с продукт с каменна вата,
показателите на изолационната система се подобряват, като стойността на R на инч е
значително по-висока, а системата придобива и хидрофобни свойства. С минимален
ефект върху общата дебелина на покрива, традиционната покривна плоскост, която не
влияе върху термичните показатели е заменена с покривен слой с голямо влияние върху
термичните показатели – плоскост с изолация от каменна вата. Тази двуслойна система
е икономична, тъй като с премахването на традиционната покривна плоскост отпадат и
разходите по инсталирането й, прикрепянето й и изработката на трети слой, но трябва
да се отчете увеличаване на теглото поради повишената маса на каменната вата.
На фигура 3 са показани два примера за покривни системи с хибридна изолационна
стратегия. За да се предвидят покачващите се стойности на R в строителните кодове,
използваната покривна плоскост с каменна вата може да бъде с дебелина между 2 и 6
инча. В региони, където стойността на R трябва да е 20 и повече, хибридната система е
перфектното решение за проектантите. Като се използва хибриден подход за една
сграда, може да се спести значително количество енергия за затопляне и охлаждане,
което да даде като резултат по-бърза възвращаемост на инвестицията за по-скъпа
покривна система. Използването на хибридна покривна изолационна система не само е
в съответствие с изискванията за R стойностите при подмяна на стари и изграждане на
нови покривни конструкции, но може да доведе и до спестяване на енергия поради помалката зависимост от температурата.

Фигура 3: Два примера за хибридни изолационни стратегии
Когато се постави слой с каменна вата над полиизоцианурат, каменната вата намалява
относителната температура на полиизоцианурата, така че да бъде поддържана в
оптимални граници, които са близо до 75 F. При използване на хибриден подход,
височината на покривната система може да увеличи в зависимост от термичните
изисквания и може да се наложи да се прегледат изискванията за натоварване на
покривната система.
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Алтернативен подход
С хибриден или двоен изолационен подход – комбиниращ полиизоцианурата с
многото предимства на каменната вата като устойчивост на огън, паропропускливост,
звукоизолация, термично забавяне и стабилност по отношение на размерите –
акцентът е върху възможността на покривна система да изпълнява функциите си и да
се използва при различни температури, като същевременно е и рентабилно решение.
Източник: www.professionalroofing.net
…………………………………………………………………………………………………………
Справете се със зимните неволи

Alumasc Facades предлага решение на проблемите с неблагоприятните атмосферни условия при
изпълнение на строителни проекти през зимните месеци, често свързани с изпускане на срокове и
повишени стойности на влаганите ресурси.
Според компанията в контекста на непредсказуемостта на времето във Великобритания, новата
им мазилка ST Mineral K предоставя възможност работата на обектите да продължи и при ниски
температури.
Новият продукт се нанася по-бързо от силикона през зимните месеци и позволява на строителите
да са гъвкави при полагане на материала при продължителни периоди на лошо време, а и изсъхва
само след няколко часа.
Подходящ да се използва при външни стени с изолация Alumasc, както и за директно нанасяне
върху плътни стени, продуктът е лек, но много устойчив на външни и атмосферни влияния и е
паропропусклив.
При нанасяне мазилката може и да не се боядисва и да се остави с бялото й покритие или да се
нанесе боя върху него, като се избере цвят от богата съвременна палитра силиконови, фасадни
бои на Alumasc.
Перфектно решение, както за нови, така и за реновирани постройки, продуктът предоставя
дишащо, гъвкаво и влагоустойчиво покритие за всяка сграда.
Мазилката на Alumasc ST Mineral K е екосъобразна, произведена само от естествени материали
(минерални агрегати и бял мрамор със зърнообразна структура) и е налична с валцувана
структура с размери на зърната 2, 3 и 4 мм., а класът на разпространение на пламък върху
повърхността е 0.
Източник: http://rcimag.co.uk/
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НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАИС

Саниране на напукани фасади и мазилки с еластичната боя
ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC

Фасадата на сградата говори много за нейното общо състояние. Характерно за фасадите
е, че те трябва да бъдат изпълнени изключително професионално и отговорно, тъй като
изпълняват множество комплексни задачи едновременно. Освен красива визия, те
трябва да притежават и завидни защитни свойства, устойчивост и дълготрайно качество.
Поради тази причина, компромиси при изпълнението на фасадните площи на сградите
не се препоръчват. Веднъж изпълнена качествено, фасадата може да гарантира
дългогодишна безпроблемна експлоатация и да редуцира нуждата от последващи
разходи за поддръжка.
Все пак обаче в практиката са познати и множество проблеми, свързани с
експлоатационното качество на фасадните площи, дължащи се на неподходящ избор на
материали, грешки при етапите на работа и некачествено изпълнение и други. Всички
тези фактори могат да доведат до компрометиране на фасадата – формиране на
пукнатини и процепи, които в комбинация с тежки атмосферни условия, биха довели до
сериозни проблеми.
-

Как да процедираме в такъв случай?
Нуждаем ли се от цялостен ремонт на компрометираната фасада?
Колко средства ще ни се наложи да отделим?

Грешката от неподходящия или евтин избор на материали впоследствие може да коства
много. Но в процеса на съхранение и реновиране на фасадите вече има нов помощник –
свръх еластичната боя ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC.
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Свръх еластичност в борбата с напукванията.

Специфичната структура на продукта позволява перфектното му приложение при
компрометирани фасадни покрития за фиксиране на пукнатини до 1 мм, без да изисква
тяхното предварително запълване! Готовата за нанасяне пласто-еластична боя, се
характеризира със своята свръх еластичност и разтегливост до завидните 160%! Това
позволява на нанесения слой да издържа извънредно големи линейни разширения, да не
се напуква и влияе от механични движения и структурни напрежения. По този начин се
запазва целостта на покритието дори и в основата под нея да се образуват нови
пукнатини. Благодарение на повишената си адхезия, нанесеният слой запазва
дълготрайната си устойчивост, без опасност от отлепване или изронване на покритието.
Широко приложение и мулти-функционалност.

Изградената на база силиконови смоли, ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC, се прилага
при всички видове минерални основи, бетонови повърхности, бои, както и стари и нови
мазилки от изкуствени смоли и полимери. Специалната структура на продукта го прави
подходящ при саниране и реновиране на стари и нови сгради и съоръжения.
ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC е подходяща и като защитно покритие на фасадни
профили от всякакъв вид, гарантирайки съхранението на неповторимия екстериор за
дълъг период от време. След изсъхване, боята е в състояние да поеме значителните
линейни разширения и механични влияния, на които фасадата и архитектурните
детайли по нея (основно свързващите фуги между тях) перманентно биват подлагани.
Това става възможно без покритието да се напука, запазвайки целостта и изящната
визия на фасадните елементи.
Екстремна устойчивост на външни влияния и агресивни атмосферни условия.
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Без значение от температурните амплитуди, UV лъчите и замърсяванията от външната
среда, ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC ще гарантира на фасадата екстремна защита
и завидна устойчивост. Благодарение на резистентността на покритието към киселинни
дъждове и отлагания от замърсен въздух, положеното покритие се характеризира с
особена дълготрайност, едновременно с което е и лесно за поддръжка. Това е възможно
благодарение на свойството на покритието да не влиза в химична реакция с
попадналите по повърхността му замърсители и външни частици. Така без да се
изискват специални усилия за почистване, фасадата запазва своята уникална визия за
дълъг период от време.
Антибактериалната защита – ключът към здравословната експлоатация.
Водоотблъскващите свойства на ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC защитават
фасадата от опасността от възникване на гъбички, плесени и бактерии и навлизането им
навътре в конструкцията. Благодарение на силната паропропускливост, положеното
покритие позволява на фасадата да „диша“ като по този начин не се влияе от влагата и
водните пари – основна предпоставка за възникване на мухъл и алги.

Преоткрийте богатството на цветовите нюанси със системата за тониране
ENERGY IN COLORS
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Утвърдената система за цветно планиране ENERGY IN COLORS включва в себе си
всички възлови норми на цветометрията, с което се явява верен помощник при избора
на най-подходящите цветове и нюанси за конкретния проект. Работата с
ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC, в комбинация с множеството възможности за
дизайн и оформление, позволява на всяка фасада да заблести в над 2080 различни цвята.
Без значение дали става въпрос за реновиране на стари сгради или саниране на техните
фасади, безграничните възможности за цветово комбиниране ще гарантират чисто нова,
забележителна екстериорна визия. Специфичните свойства на боята осигуряват завидна
стабилност на цвета, предпазвайки го от избеляване. Благодарение на това се съхранява
първоначалната наситеност на нюансите, в които е изпълнена фасадата, запазвайки
тяхната свежест за дълъг период от време.

ТЕРМОФЛЕКС® SUPER ELASTIC въплъщава в себе си всички нужни свойства, за да
гарантирате едно продължително и високо експлоатационно качество за вашата фасада.
Свръх еластичната боя е сигурен и лесен начин да си осигурите неповторима
екстериорна визия с перфектни резултати, без значение от атмосферните условия и
механични влияния!
За допълнителна техническа или търговска информация, моля посетете официалния
интернет сайт www.marisanbg.com или корпоративния блог http://blog.marisanbg.com.
Източник: „Марисан и Колев“ АД
……………………………………………………………………………………………….......

Наближава краят на сезон зима в конкурса
“Фасада на годината 2016”

Броени дни остават до финала на зимния етап от конкурса на Баумит. Студеното време
е към своя край, а заедно с него и времето за гласуване! На 28-ми февруари точно в
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12:00 часа ще приключи последният етап в конкурса “Фасада на годината 2016”. В
началото на месец март трите победителки от този етап ще се състезават заедно с
победителките от предходните eтапи. Не оставяйте любимата си фасада дни преди
финала! Тук с един клик може да я подкрепите!
Временно класиране:
Засега първенец с 95 гласа на
публиката е Sophie apartments
в категория Жилищни сгради –
ново строителство в град
София, ул. Стара планина №23.
Заявител и инвеститор в
конкурса е фирма BLD.
Проектант на сградата се явява
арх. Атанас Танков, фирма
“Танков архитекти” ООД, а
изпълнител на цялата тази
красота
е
Нивел
ООД.
Специално за сезон зима
креативно
е
интегрирана
топлоизолационна
система
Про с крайно покритие СиликатТоп К1,5.
С
46
гласа
на
публиката,
втора
засега е Ем билдинг в
град
София,
ул.
Хенрик Ибсен №17,
проектирана и заявена
от
арх.
Тихомир
Казаков,
фирма
“Стивън
Джордж
Интернешънъл” ООД.
Изпълнител
и
инвеститор е “Арт Е
Строй 3” ЕООД. В
тази зимна красавица е
използвана
Баумит
интегрирана
топлоизолационна
система Про с крайно
покритие СиликонТоп.
Временно на трето място, с
33 гласа се класира Жилищна
сграда, блок 10 в категория
Термично саниране. Обектът
се намира в град Нова Загора,
ж.к. Загоре, блок 10 със
заявител и изпълнител “Трейс
Ямбол” АД. Проектант на
тази
обновена
жилищна
сграда са: арх. Събин Попов,
фирма “Инж Проект” ООД.
Инвеститор в конкурса е
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Община Нова Загора. В обекта е интегрирана топлоизолационна система от Баумит.
Гласувайте, уважаема публика, бъдете активни и подкрепете своята зимна фасада!
Първите три обекта от всеки сезон се класират за участие в крайното гласуване за
“Фасада на годината 2016”, което предстои и в което отново жури сте вие, нашата
скъпа публика, приятели на БАУМИТ. Гласуването за 12-те номинирани фасади от
етапите ще се проведе от 1-ви до 10-ти март 2017г., отново на сайта на Баумит. Не
забравяйте, че някой от вас ще спечели награда в нашата томбола!
Източник: Баумит България
…………………………………………………………………………………………………...

НОВОСТИ ОТ БРАНША В БЪЛГАРИЯ

Липса на кадри в строителството поставяла под въпрос санирането и
европроектите
Заради сериозен дефицит от квалифицирани и неквалифицирани кадри има опасност от
забавяне на проекти по европрограми и по националната програма за саниране на
многофамилни жилищни сгради, застрашено е и качеството на изпълнението им. Това
заявява пред БТА почетният председател на Камарата на строителите в България
Светослав Глосов.
В момента независимо от това, че не е активен строителен сезон, остро се чувства
дефицит на кадри, допълва Глосов и посочи, че след три-четири месеца този проблем
ще се почувства особено остро.
По думите му сега в санирането работят голям процент неквалифицирани хора. През
лятото, когато се очаква да започнат проектите по европейски програми, ще се окаже,
че недостигът на кадри ще бъде не по-малко от 30 - 40 на сто, прогнозира Глосов.
Глосов отбеляза, че поради обхвата на Националната програма за саниране на жилищни
сгради и многото обекти, започнати наведнъж, при необходимост от 30 - 40 души на
строеж, се оказва, че работят само нискоквалифицирани работници. Всеки, който може
да държи мистрията, да лепи топлоизолация и има желание работи, е в санирането,
допълни Светослав Глосов.
По думите му това поставя под въпрос качеството на извършените работи, което може
да се изрази в използване на неподходящи лепила, неправилен начин на разположение
на изолационните плоскости или дюбелиране, а всичко това може да доведе до
отлепване на цели фасади, каквито случаи има вече в частни обекти, извън тези по
програмата за саниране.
Камарата на строителите е създала специална фирма, която се занимава с
организацията на обучението на кадри. Проблемът обаче е, че всички, които минат през
такива курсове и получат сертификат, се насочват в чужбина, разказва Глосов.
В годишния план за дейността на Главната инспекция по труда през тази година се
посочва, че в страната има значително увеличаване на броя строителни обекти, като за
София тази тенденция се наблюдава още от средата на 2015 г. Това води до
увеличаване на броя на работещите от населени места извън столицата преобладаващо от районите на Смолян, Кърджали, Благоевград, Пазарджик, Търговище
и Перник, включително цели бригади от различни краища на България, показват
наблюденията на инспекторите от ГИТ.
12

В доклада за пореден път се отправят критики към строителния бизнес заради
продължаващата тенденцията от последните години с минимални средства да
осигуряват, спазват и контролират здравословните и безопасни условия на труд. Това
според доклада важи в пълна сила за малките и средните предприятия и в по-малка
степен за големите строителни дружества.
Източник: „Дневник“
…………………………………………………………………………………………………

Фотоволтаични керемиди, космически технологии и 8 електромобила
в проект на Димитровград

Нов единствен по рода си за България е разработен с участието на община
Димитровград, съобщават от пресслужбата на кметството.
Предвижда се основно обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефиктивност на
многофамилни жилищни сгради, намиращи се на бул. „България”, като 75% от
керамичните керемиди на покривите на сградите ще бъдат заменени с фотоволтаични, а
при ремонтните дейности по фасадата ще се положи външна силиконова мазилка.
Революционната, висококачествена топлоизолационна мазилка, предложена в проекта е
иновация в термичното саниране на стари сгради. Предложената технология
произхожда от космическата индустрия. Различните видове се използват за изолация на
космически скафандри, както и като среда за съхранение за газообразни горива. Основа
за производството й е аморфен силициев диоксид, познат като калиево водно стъкло
или силикат. Тази чисто минерална суровина съставлява основата за най-ефективния
изолационен материал и се състои от 90 – 98 % въздух.
Община Димитровград предвижда закупуване на 8 електрически автомобила – леки и
лекотоварни във връзка с предлаганите в общността социални услуги както за деца,
така и за възрастни. За целта се предвижда и изграждане на няколко зарядни станции за
електромобили, които ще бъдат захранвани с част от произведената електроенергия от
фотоволтаичните керемиди на покривите на ремонтираните сгради.
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И в последния пакет общината ще разработи интегрирана ИКТ Платформа за
управление. Целта е платформата да публикува данни, генерирани от общината, в такъв
формат и под такъв лиценз, че да бъдат свободно използвани, обработвани или
разпространявани от гражданите. Предвижда се и разработване на редица мобилни
апликации за администрацията, чрез които гражданите да получат интелигентен достъп
до всяко ниво на управлението. Чрез Платформата община Димитровград за пореден
път поема конкретни ангажименти за насърчаване на прозрачността, овластяване на
гражданите, борба с корупцията и използване на новите технологии с оглед постигане
на по-добро управление.
На 14 Февруари Община Димитровград, като координатор на партньорство, състоящо
се от 14 общини, университети и организации от цяла Европа, предаде амбициозния
проект пред Европейската Комисия. Програмата, пред която бе представен проекта е
Хоризонт 2020.
Очаква се проектът да бъде разгледан от Европейската комисия в следващите пет
месеца, а подписване на договор за финансиране през октомври на тази година.
Община Димитровград е една от трите общини в България, които използваха
настоящата покана на Хоризонт 2020 да участват като водещи градове и да реализират
конкретни иновативни мерки за енергийна ефективност на територията на общините
си.
Източник: http://haskovo.info

РУБРИКА „ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“
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Еко-реновираната крайбрежна къща печели платинен сертификат за енергийна
ефективност, което е напълно естествено като се има предвид, че собственикът е
съветник по въпросите, свързани с промените в климата и опазването на околната среда
към Агенцията за опазване на околната среда и основател на фонд за финансиране на
проекти за възобновяема енергия. Собствениците на къщата се обръщат към Carver +
Schicketanz, местна фирма, специализираща в областта на зелените къщи. Еко
характеристиките на къщата включват прибиращи се капандури, двойни стъкла,
лъчисто отопление, вентилаторни конвектори и устойчиво озеленяване.
…………………………………………………………………………………………………...

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Приеха окончателно промените в ЗУТ,
презастрояването и подобряват контрола

които

контролират

Дългоочакваните промени в Закона за устройство на територията вече са факт. Те бяха
приети в предпоследния ден от работата на 43-то Народно събрание.
С поправките се повишава административният контрол на общинските администрации,
както и отговорността на неправителствения сектор, включващ проектантски браншови
организации на архитектите и инженерите и от регистрираните фирми – консултанти в
процесите на инвестиционното проектиране и строителството. Въвежда се и
изискването за поддържане на публични регистри от съответните администрации и
публикуване на интернет страниците им на одобрени проекти на устройствени планове.
Депутатите, обаче не приеха обединяването на първите три категориите строежи в една.
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Факт са и инициирани от Камарата на архитектите в България промени, с цел
предотвратяване на презастрояването. Според новите условия ще може да се строи
върху реституирани терени, само ако са достатъчно големи и отговарят на условията за
отстояние от съседните обекти. Ако това е невъзможно, частта от имота ще получава
статут на зелена площ.
Освен това се въвежда и ограничение за височината на оградите в рамките на жилищни
комплекси, курорти и селища. Според новата ал. 11 на чл. 35 (ал. 11), не се допуска в
урегулираните поземлени имоти да се изграждат огради с височина на плътната част
над 60 см.
Създадена е нова алинея и към член 84, според която всички собственици на построени
недвижими имоти ще бъдат задължени да се присъединят към изградените
водоснабдителните и канализационните мрежи за своя сметка.
Депутатите приеха и допълнението на разпоредбата на чл. 125 (ал. 8) с цел намаляване
на сроковете за процедиране на подробни устройствени планове, които са в
съответствие с предвижданията на общ устройствен план, одобрен при спазване на
Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за
културното наследство.
Промените в ЗУТ може да намерите тук
Източник: www.gradat.bg
………………………………………………………………………………………………........
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