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БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА

Успешно участие на членове на БАИС в „Българска
строителна седмица“
На 18-ти март приключи „Българска строителна седмица“, един от най-мащабните
форуми в областта на строителството за територията на България. Над 200 български и
международни компании презентираха своите нови продукти и решения по време на
17-ото поредно издание на изложението. Със свои щандове се представиха фирми от
България, Германия, Италия, Чехия, Полша, Румъния, Турция и Молдова.
Голям интерес от страна на посетителите отчетоха и участвалите в изложението
членове на БАИС:
Участието на фирма VAS мина под заглавието “Новите непознати фасади“.

Ламарината, като фасадно покритие, бе основен фокус. Целта бе с този щанд да се
покаже приложението на ламарината, именно за фасадни решения. Бяха демонстрирани
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огромни 3D фасадни елементи, които заради технологията на сгъване, стават
достатъчно корави и безпроблемно могат да се инсталират на вентилируеми окачени
фасади, без допълнителни укрепвания. А зеленият цвят бе избран заради настъпващата
пролет.
Показано бе и друго нестандартно решение на VAS - плътна обемна отваряема част в
стъклена фасада. Тук бе обърнато внимание върху геометрията на самата отваряема
част тип „клапа“, която излиза по-напред от равнината на стъклото и лесно се откроява,
като архитектурен акцент. Както, като материал, така и като форма.
Най – голям интерес, обаче предизвикаха изделията от перфорирана ламарина. Както
тези с индустриален дизайн, така и перфорации по картинка, перфорации, изработени
върху неръждаема ламарина, алуминиева ламарина и стоманена с полиестерно
покритие ламарина. Една безстрашна катерачка беше „увиснала“ на една от белите
фасади на щанда на VAS.

Нито за миг не бе пренебрегнато забавлението на гостите на VAS. Бяха постоянно
отворени, както състезанието по забиване на пирони в пън с острото на теслата, така и
работилницата за направа на съдийски свирки от чиста медна ламарина. От
вътрешността на щанда често се поднасяха коктейли и шотове. Масите за срещи в
периметъра на основния щанд бяха винаги заети от работни срещи с партньори и
потенциални клиенти.
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***

Основният акцент от участието на фирма „Изомакс“ в изложението бе представянето
на продукта ИзомаксТЕРМ.
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Покритията, отразяващи топлината, са вече познати за немалко хора, за което принос
има и ИзомаксТЕРМ, който е вече разпознаваем и популярен продукт, и съответно
привлече голям брой от посетителите на „Българска строителна седмица 2017“. Всички
налични опаковки бяха изкупени, което показа доверието на хората към продуктите с
името „Изомакс“. Резултатите на „ИзомаксТЕРМ“ от тестовете, проведени в
университетската лаборатория за енергийна ефективност към “Enzo Ferrari” в Модена,
Италия през месец февруари 2016 г. установиха както топлоотразяващата способност
от 84.70%, така и слънчево отражение от 89.20%. На база тези резултати, съгласно
стандарта ASTM E 1980-11 се изчислява общ коефициент на отражение на слънчева
светлина – Solar reflectance index (SRI). ИзомаксТЕРМ има среден SRI = 112.60%, което
засега е най-високият известен резултат в света! За сравнение, други подобни термобои,
имат SRI = 102% до 106%.

ИзомаксТЕРМ е:
 Топлоотразяващо покритие за фасади и наклонени покриви на всички видове
сгради, индустриални съоръжения, складове и др.
 Енергоспестяващо фасадно покритие за хотели, вътрешно покритие за хладилни
складове и др.
 Топлоотразяващо покритие на ламаринени покриви, метални конструкции,
кемпери, каравани, автобуси и др.
 Топлоотразяващо и саниращо покритие на стари фасадни мазилки и фасадни
топлоизолации.

……………………………………………………………………………………
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НОВИНИ ОТ ЧЛЕНОВЕ НА БАИС

НОВО ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО ЛЕПИЛО НА ЦИМЕНТОВА
ОСНОВА,ЗА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ И ЕСТЕСТВЕН
КАМЪК ОТ МАПЕИ

ПРЕДИМСТВА
• деформируемо клас s1 в съответствие с en12004
• удължено отворено време
• много добра способност за омокряне
• особено подходящо при полагане на широкоформатни гранитогресни плочки и
материали от естествен камък
• съдържа много ниски нива на вредни органични съединения
КЪДЕ СЕ ПРИЛАГА
• лепене на всички видове и размери гранитогрес фаянс, теракота, клинкер и др.,
устойчиви каменни
материали (при условие, че не са податливи на образуване на петна)
• лепене на всички видове мозайки върху вътрешни и външни повърхности
• специално разработен за големи подови площи и широко-форматни плочи, особено
настилки в търговски,
индустриални и жилищни сгради
• подходящ за облицоване на фасади с плочки
• може да се полага на слоеве с дебелина до 10 мм
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
• Трайност след смесване: 8 часа
• Отворено време: около 30 минути
• Време за корекции на плочката: около 60 минути
• Фугиране на стени: след 4-8 часа
• Фугиране на подове: след 24 часа
• Време на стягане преди да се стъпва: след 24 часа
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• Пълно натоварване: след 14 дни
• Цветове: сив
• Полагане: назъбена маламашка
• Съхранение: 12 месеца
• Разходната норма: 2-5 кг/м2
• Опаковка: торба от 25 кг

ПРИМЕР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА KERAFLEX EASY S1 В СИСТЕМА
ЗА БАНЯ МАПЕИ “ФЛЕКС“

МАПЕИ е с теб: посетете ни на www.mapei.com/BG-BG/ и на страницата ни във Facebook/@mapeibulgari
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Конкурсът "Фасада на годината 2016" приключи със заседание на
професионалното жури

11 наградени обекти се класират за участие в международния конкурс на Баумит"Life
Challenge" през 2018г.
Професионално жури в състав председател - арх. Калин Диков - управител на "Елит студио" и
членове - арх. Ангел Захариев - управител на "А и А архитекти", арх. Радомир Серафимов управител на ателие "Серафимов архитекти", арх. Борислав Игнатов - управител на студио
"Борислав Игнатов" и председател на управителния съвет на КАБ и Николай Бъчваров управител на Баумит България ЕООД заседаваше, за да бъдат определени фасадите победители в съответните 5 категории от ежегодния конкурс на Баумит "Фасада на годината
2016". Освен членовете на комисията в обсъжданията взеха участие и инж. Надя Начева –
Маркетинг директор, арх. Анна Цукева - архитектурен консултант и Юлия Димова – маркетинг
специалист на „Баумит България” ЕООД.
Оценяването бе съпътствано с оживени дискусии, касаещи фасадния силует, цветовите
решения, използването на различни форми и структури от проектантите. Коментирани бяха
изпълнението и прецизността на детайлите, както и вписването на обектите в околното
пространство.
След обсъждане и гласуване професионалното жури обяви своите фаворити:
КАТЕГОРИЯ "ЕДНОФАМИЛНИ КЪЩИ – НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
В категория “Еднофамилни къщи - ново строителство” журито реши да присъди първа
награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. на обект:
Еднофамилна къща в гр. Плевен, ул. Райски кът 3
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Проектант: ПРОконсулт - арх. Красимир Попов
Изпълнител: СИМОНБАУ ЕООД
Инвеститор и заявител: г-н Веселин Василев
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Цветан Лалов.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Стар с
крайно покритие НанопорТоп К1,5
Други награди в тази категория не бяха присъдени.
КАТЕГОРИЯ "ТЕРМИЧНО САНИРАНЕ"
В категория “Термично саниране” бяха представени съгласно условията на конкурса общо 7
обекта. Компетентното жури реши:
Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели фасадата на:
Еднофамилна жилищна сграда, гр. София, жк Яворов

Проектант и заявител в конкурса: Фасет ООД - арх. Данаил Едрев
Изпълнител: Биляна 2000 ЕООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно
покритие НанопорТоп и МозаикТоп
Втора награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. се присъжда на:
Еднофамилна жилищна сграда, гр. София, ул. Георги Бенковски № 29
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Проектант: арх. Светла Трендафилова
Изпълнител и заявител: Биляна 2000 ЕООД
Инвеститор: Валентин Благоев
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система опън с
крайно покритие НанопорТоп К1,5.
Журито реши да не присъжда трета награда.
КАТЕГОРИЯ "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
В категория “Жилищни сгради - ново строителство” бяха представени съгласно условията на
конкурса общо 13 обекта. В тази категория журито присъди следните награди:
Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели фасадата на обект:
Варна Сити Парк, гр.Варна, ул. Младежка №35

Проектант и заявител: СТАРХ ЕООД - арх. Светослав Станиславов
Изпълнител: Сити Билдинг ООД
Инвеститор: Варна Сити Парк АД
Отговорен Баумит мениджър за обекта е Георги Богданов.
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Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с
крайно покритие СиликонТоп К1,5 и КреативТоп Файн
Втора награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. бяха присъдени на обект:
Sophie apartaments, гр. София, ул. Стара планина 23

Проектант: Танков архитекти ООД - арх. Атанас Танков
Изпълнител: Нивел ООД
Инвеститор и заявител: BLD ЕООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Валери Момчилов
Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с
крайно покритие СиликатТоп К1,5
Трета награда – Почетна грамота и парична награда от 500 лв.
Обект: Жилищен комплекс "Флора Парк", гр. София, ул. Флора №1

Проектанти: Грид - АИ ЕООД - арх. Георги Рафаилов и арх. Анна Кузманова
Изпълнител, инвеститор и заявител: Сити Хоум Парк ЕООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев.
Вложени са следните Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с
крайно покритие ГранопорТоп К2.
КАТЕГОРИЯ "СТРУКТУРИ"
В креативната категория “Структури” бяха представени съгласно условията на конкурса общо
4 обекта. Журито присъди следните награди:
Първа награда – Почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели обект:
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Жилищен комплекс "Алия", гр. Асеновград, ул. Раковска 14

Проектант: Марински ООД - арх. Георги Димов
Изпълнител, инвеститор и заявител: Марински ООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Живко Жеков.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно
покритие КреативТоп и ГранопорТоп К1,5, Лазур и Финиш
Втора награда – Почетна грамота и парична награда от 1000 лв.
Обект: Жилищен комплекс "Амарант", гр. Асеновград, ул. Клокотница 28

Проектант: Марински ООД - арх. Георги Димов
Изпълнител, инвеститор и заявител: Марински ООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Живко Жеков.
Баумит материали: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно покритие
КреативТоп и ГранопорТоп К1,5, Лазур и Финиш
Журито реши да не присъжда други награди в тази категория.
КАТЕГОРИЯ "НЕЖИЛИЩНИ СГРАДИ - НОВО СТРОИТЕЛСТВО"
В категория “Нежилищни сгради - ново строителство” журито оценяваше фасадите на 5
обекта. След дискусия беше решено следното:
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Първа награда – почетна грамота и парична награда от 1500 лв. печели
Обект: Ува Нестум хотел и спа, гр. Гоце Делчев

Проектанти и заявители: Сдружени архитекти ООД - арх. Лило Попов и арх. Красимира Попова
Изпълнител: Ай Би Билдинг ООД
Инвеститор: Билта ЕАД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Стоян Шумаров.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно
покритие НанопорТоп и КреативТоп.
Втора награда – почетна грамота и парична награда от 1000 лв. журито присъди на фасадата
на:
Студентско общежитие Скапто-3, гр. Благоевград

Проектант и заявител: Тилев Архитекти ООД - арх. Димчо Тилев
Изпълнител: ГБС Благоевград АД
Инвеститор: Американски университет в България
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Стоян Шумаров.
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Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана топлоизолационна система Про с крайно
покиртие СиликонТоп, СиликонКолор и Металик
Трета награда – почетна грамота и парична награда от 500 лв. получава фасадата на обект:
„Ем билдинг“, гр. София, ул. Хенрик Ибсен 17

Проектант и заявител: Стивън Джордж Интернешънъл - България ООД - арх. Тихомир Казаков
Изпълнител и инвеститор: Арт Е Строй 3 ЕООД
Регионален сътрудник на Баумит, работил по обслужването на обекта е Петър Алипиев.
Вложените Баумит материали са: Баумит интегрирана тополизолационна система Про с крайно
покритие СиликонТоп.
Всички наградени обекти се класират за участие в първи кръг на международния конкурс
на Баумит интернационал Life Challenge, който ще се състои през 2018 г. в гр. Братислава,
Словакия.
Баумит България благодари за участието в конкурса на проектантите, инвеститорите и
изпълнителите на всички обекти и им желае ползотворна работа, много професионални
успехи и лично щастие.

Източник: „Баумит България
…………………………………………………………………………………………………..

ГЛОБАЛЕН ПОГЛЕД : НОВИ ПРОДУКТИ, ПОДХОДИ И РЕШЕНИЯ
„Какво е устойчивост?“ Kemper Systems дава отговор на този въпрос

на изложението Ecobuild 2017 в Лондон
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Kemper Systems произвежда системи за течни покриви и хидроизолации KEMPEROL®
за дългосрочна защита на покриви на сгради и проблемни структури. На изложението
Ecobuild 2017 продуктите им за покриви отговарят на въпроса: „Какво е устойчивост?“,
като акцентът е върху хидроизолационната система за студено нанасяне KEMPEROL®
2K –PUR.
Когато става въпрос за покривни системи и се изтъкват техните предимства и
устойчивост, трябва да се уточни какво всъщност е „устойчивост“. Това е наличието на
издръжливост, без да се вреди на околната среда и да се изразходват природните
ресурси, което да доведе до постигане на дългосрочен екологичен баланс, а
същевременно и до намаляване на сметките.
Смолата
80% от смолите в KEMPEROL® 2K –PUR се разработват от семената на рициново
растение (ricinus communis), устойчив източник, при който за всеки килограм рициново
масло, използван вместо нефтения полиол, се намаляват близо 3,5 килограма
въглероден диоксид от атмосферата.
Според проучване, проведено по време на процеса по разработване на продукта не се
излъчват парникови емисии от производството на рициново масло. Към слоя армировка
се добавят 25% рециклирана пластмаса от бутилки. От Kemper Systems държат на
опазването на природните ресурси и са част от глобалната инициатива на химическата
индустрия „отговорна грижа“.
Нанасянето
Запазването на субстрата е ключов елемент при устойчивостта. Когато фирма
изпълнител подменя покрив или обновява покривна изолация, смолата KEMPEROL®
обикновено се поставя директно върху субстрата или се използва старата мембрана
като слой за контрол на изпаренията – част от покривната система за топло нанасяне –
Stratex. Това спомага да се избегне скъпото отстраняване на стария покривен субстрат и
транспортирането му до депото за отпадъци. Така се намалява времето и стойността за
изпълнение на проекта.
Експлоатация
Нито едно от изброените качества няма стойност без отличната експлоатация.
KEMPEROL® 2K –PUR не само няма примеси и мирис, но има удостоверение за
експлоатационен живот от 25 години от сертифициращия орган за енергийна
ефективност BBA. Системата е устойчива на вплитането на корени, което я прави
идеална за приложение при зелени покриви. Отговорно разработена, екосъобразна и с
възможност за дългосрочна експлоатация и произведена от фирма, която се съобразява
със стандартите за опазване на околната среда. Какво повече можете да искате от
покривна система?
Източник: www.roofingtoday.co.uk
…………………………………………………………………………………………………
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Образователният център на GAF дебютира на тазгодишното
Международно изложение за покривни продукти - 2017 IRE
Образователният център на GAF бе представен по време на Международното
изложение за покривни продукти, което се проведе в Лас Вегас в периода 1-ви-3-ти
март 2017г., като бяха организирани осем кратки семинара в областта на обучението по
покривни работи, без да включват реклама на продукти.
По време на осемте сесии по 45 минути в образователния център на GAF обучителите
разясниха стратегии в областта на покривните работи, които да помогнат на
участниците в обученията да развиват уменията си, да мислят критично и да вземат
практични решения как да работят по-добре.
Според главния мениджър на изложението Tracy Garcia образователният център на
GAF успява да добави още една към възможностите, които предоставя изложението,
като състоялите се образователните курсове се утвърждават като подходящи за всички,
които проявяват желание да обогатят познанията си и да се представят по-добре в
бизнеса си.
Маркетинговият директор на GAF Paul Bromfield подчертава, че фокусът е поставен
върху практическото обучение, което да помогне на клиентите на GAF да развият
бизнесите си, като за целта на успешните обучения са привлечени лектори, които са
експерти в областта си.
На 1-ви март се проведоха обучения по следните теми: „Значението на покривната
система“, „Поддръжка на покриви на търговски обекти“, „Разумни подходи за
намаляване на проблемите с кондензацията при отразителни покриви на дървени
конструкции“ и „Устойчивост на атмосферни влияния – какво да правим при
градушка?“
На 2-ри март се състояха и останалите обучения по темите: „Влиянието на
технологиите за изграждане на атрактивни домове“, „Проектиране на домове,
представено от глобална гледна точка”, „Преструктурирайте бизнеса си като започнете
на чисто с позитивна нагласа“, „Как да процъфти бизнесът Ви, като се възползвате от
възможностите на новата епоха на зелените системи.“
Reid Ribble, изпълнителен директор на Националната асоциация за покривни работи на
САЩ (NRCA) – официален спонсор на изложението, заявява, че образователният
център на GAF утвърждава позицията на Международното изложение за покривни
продукти като партньор в обучението на изпълнители на покривни работи.
Източник: www.roofingmagazine.com
…………………………………………………………………………………………………...

15

Пъстроцветен кампус

Ламинатът за външно приложение MEG, продукт на Abet Laminati, се използва за
създаване на пъстроцветен ефект за ново висше учебно заведение в Бирмингам,
специализирано в подготовката на студенти в областта на здравеопазването,
социалните грижи, предприемачеството и творческото приложение на технологиите.
Проектиран от международното проектантско бюро Scott Brownrigg и построен с
материали за екстериора, доставени от SIG Building Systems, новият кампус включва
няколко сгради – всички облицовани със сив и оранжев ламинат от колекцията външен
ламинат с високо налягане на Abet Laminati
MEG е идеалният избор предвид спецификата на атмосферните условия на района, в
който се намира кампусът, и необходимостта от успешно съчетание на стабилност с
особеностите на дизайна. Сертифициран от органа в областта на енергийната
ефективност BBA, MEG e ламинат с високо налягане за облицовка на екстериора на
сгради, балкони и други съоръжения. Продуктът е напълно независим от останалите
вложени материали и е устойчив на различни температури, климатични промени,
ерозия и влияние на ултравиолетови лъчи.
В допълнение на това, химическата устойчивост и затворената структура на ламината
не позволяват бои-спрейове, различни мастила, емулсионни бои, червило и пастелни
бои да навлязат в декоративния слой, като така се елиминира потребността от
използване на препарати за третиране на графити и повърхността е лесна за почистване.
Продуктът се предлага в над 91 цвята – в комбинации от традиционни цветове и
цветове, имитиращи дърво и бетон. MEG може да се използва при приложението на
технологията на Abet за дигитален печат. Това означава, че почти всеки проект, снимка
или модел могат да се пресъздадат до най-малкия детайл, което дава свобода на
архитекти и проектанти да създават разчупени и въздействащи фасади.
Източник: www.rcimag.co.uk
………………………………………………………………………………………………….
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НОВОСТИ ОТ БРАНША В БЪЛГАРИЯ

Много слабо начало на строителната година
Πo пpeдвapитeлни дaнни нa Haциoнaлния cтaтиcтичecĸи инcтитyт пpeз янyapи 2017 г.
индeĸcът нa пpoдyĸциятa в ceĸтop "Cтpoитeлcтвo", изчиcлeн въз ocнoвa нa ceзoннo
изглaдeни дaнни, e c 0.6% пoд paвнищeтo oт пpeдxoдния мeceц .
Kaлeндapнo изглaдeнитe дaнни пoĸaзвaт нaмaлeниe oт 10.3% нa cтpoитeлнaтa
пpoдyĸция пpeз янyapи 2017 г. в cpaвнeниe cъc cъщия мeceц нa 2016 гoдинa.
Πpeз янyapи пpoизвeдeнaтa cтpoитeлнa пpoдyĸция e пoд paвнищeтo oт пpeдxoдния
мeceц, ĸaтo пpoдyĸциятa oт cгpaднoтo cтpoитeлcтвo нaмaлявa c 1.3%, дoĸaтo
гpaждaнcĸoтo/инжeнepнoтo cтpoитeлcтвo бeлeжи yвeличeниe c 0.2% .
Ha гoдишнa бaзa пoнижeниeтo нa cтpoитeлнaтa пpoдyĸция пpeз янyapи, изчиcлeнo oт
ĸaлeндapнo изглaдeни дaнни, ce oпpeдeля пpeдимнo oт oтpицaтeлния тeмп пpи
гpaждaнcĸoтo/инжeнepнoтo cтpoитeлcтвo, ĸъдeтo cпaдът e c 13.5%, a пpи cгpaднoтo
cтpoитeлcтвo нaмaлeниeтo e cъc 7.5 нa cтo.
Източник: Днес.бг
…………………………………………………………………………………………………..

Moят дом, моят ТЕЦ
От 2018 г. всички новостроящи се сгради трябва да имат нулево енергийно потребление
Сгради с почти нулево енергийно потребление със зарядни станции за електромобили.
Тази картина изглежда като от далечното бъдеще, но всъщност е част от съвсем
конкретния план на Европейската комисия, който цели да постави енергийната
ефективност в основата на новата секторна политика на ЕС до 2030 г. Целта е страните
членки да спестят 30% от потребяваните през 1990 г. първични енергийни ресурси
(въглища, газ, петрол и т.н.). Въпреки че новата цел не изглежда твърде амбициозна за
експертите (досегашната беше 20% до 2020 г.), задействането на мерките за нейното
постигане ще има революционен ефект върху цели сектори от българската икономика.
"Най-засегнати" в това отношение ще бъдат строителният бранш и търговците на
електроенергия, газ, горива и топлофикациите. Би трябвало да спечелят потребителите,
освен ако не се окаже, че отново те ще трябва да понесат финансовата тежест на новите
цели за енергийна ефективност.
"Умни" сгради
За всички сградите в бъдеще се предвижда да имат почти нулево енергийно
потребление. Това не означава, че в тях вече няма да се използват ток или газ, а само че
трябва да са проектирани така, че 55% от енергията им да се осигурява от възобновяеми
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енергийни източници, които са инсталирани в самите тях или на 15 км до тях. Новите
сгради също така трябва да имат енергиен клас А подобно на електроуредите.
Според действащите изисквания на ЕК от 2018 г. всички новостроящи се
административни сгради трябва да отговарят на тези изисквания, а от 2021 г. това ще
важи за всички останали сгради. Засега обаче в България тези изисквания не са част от
законодателството, което означава, че нямат задължителен характер. Ивайло Алексиев,
изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР),
казва, че това трябва да се случи, защото в противен случай България може да си
навлече нова наказателна процедура.
Сега ЕК отива още по-далеч, като предлага от 2050 г. и вече изградените сгради да
отговарят на изискванията за нулево енергийно потребление. Мотивите на комисията
са, че около 40% от енергийната консумация се падат именно на сградите, а около две
трети от тях са построени, без да отговарят на никакви енергийни стандарти (в
България вероятно и повече). В същото време темпът на реновацията им е едва 1%
годишно, показват данните на ЕК. Според изчисленията на комисията само подмяната
на прозорци и изолацията на стени ще доведе до 20% спестявания от сметките за
енергия на потребителите.
Ефектът за пазара
Основното притеснение от въвеждането на амбициозните цели на ЕС е цената, на която
това ще бъде постигнато.
"В България има погрешно схващане, че сградите с близко до нулевото потребление са
много по-скъпи от другите", коментира архитект Здравко Генчев, изпълнителен
директор на "Център за енергийна ефективност ЕнЕфект". По думите му в Габрово вече
има пример с изградена детска градина, която отговаря на този стандарт, а стойността
на строителството се е оскъпила с едва 7%. Според Генчев ключът не е в използването
на възобновяеми технологии, а в енергийната ефективност на сградата. "Колкото помалко енергия е необходима на една сграда, толкова по-малко ВЕИ източници трябва
да бъдат използвани за нейното функциониране", допълни той.
По думите му нулево енергийно потребление може да се постигне и в съществуващите
сгради, но това трябва да стане чрез постепенна подмяна на врати, прозорци и
изолация.
Националният план за сгради с близко до нулевото потребление обаче показва друга
картина за необходимите разходи. Според него строителството на еднофамилна сграда
би се оскъпило с около 300 - 400 лв. на квадратен метър, а при многофамилните - с
около 200 - 250 лв. При административните сгради, болници и училища това ще струва
150 - 250 лв. повече на квадратен метър.
Тези сметки са и една от причините строителният бранш засега да гледа на идеята поскоро като поредната неосъществима мечта. "Това са европейски популистки
пожелания, които няма как да станат", коментира инж. Пламен Андреев, който е
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собственик и управител на "Планекс холдинг". По думите му по-високата цена на
сградите с нулево потребление няма как да се поеме от пазара.
Засега клиентите на имоти също не се интересуват дали сградата има енергиен
сертификат, коментира Младен Митов от агенция "Явлена". Тези документи обаче са
задължителни според законодателството. По думите му купувачите на жилища се
интересуват от енергийната ефективност на имотите, но проверката за това се прави поскоро на око.
ЕК предлага и новите бизнес сгради задължително да имат инсталирани зарядни за
електромобили, а при жилищните сгради трябва да е предвидена такава възможност.
Източник: www.capital.bg
…………………………………………………………………………………………………

РУБРИКА „ЗЕЛЕНИ КЪЩИ“

„Горска къща“

Горската къща в Уелс е построена от собственика си (с малко помощ от семейството и
приятелите) от естествени материали като камък, кал, слама и рекултивирано дърво.
Къщата разполага с камина за затопляне, с естествена охлаждаща система, соларни
панели за набавяне на енергия и водна система, която се захранва от близкото поточе,
използвайки гравитацията и тоалетна с компост.

За коментари и въпроси относно информационния бюлетин:
baisbg.marketing@gmail.com +359886386192
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