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В този брой сме се постарали да ви запознаем с основните разлики между 
структурното и неструктурното окабеляване и да обясним защо първото 
е за предпочитане. Представили сме един от най-разпространените 
отворени стандарти за комуникация между отделните устройства в една 
сградна инсталация - BACnet. Този протокол дава поредицата от правила за 
управление на обменяната информация посредством компютърна мрежа. 
Темата е допълнена със статия от изданието на австралийската фасилити 
мениджмънт асоциация - Facility Perspectives. В нея основно се говори за 
проблемите, които срещат фасилити мениджърите при управлението на 
системите за сградна автоматизация, и за двата протокола, наложили се 
като стандарт - BACnet и LonWorks. Бари Хасер, старши директор, LonWorks 
Infrastructure, говори за основните параметри, които трябва да се вземат 
предвид при избор на решение за сградна автоматизация.

Всяка стая, зала или част от офиса имат своите специфични подови 
изисквания, които трябва да бъдат задоволени за постигане на максимално 
удобство на работната среда. За да се наслаждавате дълго време на 
подовите настилки обаче, те трябва да бъдат с високо качество и да бъдат 
поставени правилно. И ако за първото всичко е в ръцете на производителя, 
второто е изцяло във ваши ръце. За доброто поставяне от изключително 

значение е добрата основа, но в повечето случаи тя е вашето „наследство” 
от строителя. В зависимост от стабилността, неравностите и 
влажността на основата поставянето на повечето настилки ще изисква 
сериозни запаси от пари и време, за да е качествено изпълнението на 
проекта.

Следваща тема е сметосъбирането. Тя е особено актуална във финансово 
отношение, защото, ако бъдете малко по-активни, можете да спестите 
доста пари на фирмата, в която работите. Възможностите са няколко - чрез 
заявка в общината за извозване на определен брой контейнери на определени 
интервали или чрез пряко договаряне с обслужваща фирма. Включили сме 
и така актуалната тема за рециклирането на офис отпадъците. Освен 
общоизвестните ползи за околната среда финансовите изгоди също не са за 
пренебрегване. Колкото повече рециклирате, толкова по-малко боклук трябва 
да отиде на сметището, съответно по-малко пари трябва да платите за 

неговото обезвреждане.
Последната тема от настоящия брой е конферентната 

зала. Предложили сме списък със съвети, които ще ни 
отговорят дали залата е подходяща за съответния вид 
събитие. Друг основен момент е подборът на подходяща 
техника. Изброили сме задължителните елементи от 
оборудването в една конферентна зала според големината и 
предназначението є. 
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България

БТК променя 
номерата 
на „Справки” и „Повреди”

От края на януари са в сила нови номера за 
достъп до услугите „Справки” и „Повреди” на 
БТК. Вместо на познатия 144 информация за 
даден телефонен номер можете да получите 
на номер 11 800, а заявка на повреди 
можете да направите на 13 000. Промяната 
е в съответствие с изискванията на 
Европейския съюз за хармонизиране на 
номерата за достъп до справочни услуги. 
Универсалните телефонни услуги „Справки” и 
„Повреди” са достъпни и от трите мобилни 
оператора в страната.

Най-малко търговски 
центрове в България

Според доклад на Jones Lang LaSalle на 
1000 човека в България се падат грубо около 
15 кв.м модерна търговска площ, което е 
няколко пъти под средното ниво за Европа 
170-180 кв.м на 1000 човека. На първо място 
е Швеция, където съотношението е 420-
430 кв.м на хиляда души, а страните със 
съотношение над средното са осем, като 
единственият представител от Централна 
и Източна Европа в тази група е Чехия. 

В България през 2008 г. голяма част от 
проектите за молове ще са в процес на 
изграждане, но като цяло в средносрочен план 
потенциалът за развитие е много голям.

Специализирана изложба 
за охрана, сигурност 
и безопасност

SECURITY 2008 е под патронажа на 
министъра на вътрешните работи. 
Изложението, обединяващо всички сектори, 
дейности и услуги, свързани със сигурността 
и безопасността, ще се проведе от 12 
до 15 февруари 2008 г. в НДК - София. 
В изложбата се представят продукти, 
иновации, услуги и технологии в областта 
на сигурността, предлагани от български и 
чужди фирми, разположени на над 60 щанда. 
Мероприятието ще бъде съпътствано от 
богата семинарна програма.

„Теленова“ - 
най-добър дистрибутор 
на Aastra Matra за 2007 г.

Българската фирма спечели състезанието 
при силната конкуренция на традиционно 
силни дистрибутори в страни като Полша, 
Чехия, Русия и всички такива от Източна 
Европа. Оценката се базира на сбор от 
показатели, сред които оборот, ръст на 
продажбите, перспективи, инсталации на 
иновативни продукти (SIP trunking, кол-
центрове, CTI и др.). Наградата е покана 
за ски семинара на Aastra Mаtra, който 
традиционно се провежда във френските 
Алпи. На семинара освен ски забавленията ще 
се отчетат резултатите за 2007 г., както 
и новостите и тенденциите за 2008 г.

Питейната вода в София се изследва на всеки два часа в лабораториите 
на „Софийска вода“ © Анелия Николова

България е сред страните в ЕС с най-малко площ от търговски центрове 
на глава от населението © Красимир Юскеселиев
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bTV се мести в сграда 
за 23 млн. евро през 2009 г.

Общата площ на 5-етажното здание 
заедно с паркинга от 200 паркоместа е около 
22 000 кв.м. Мениджър на цялостния проект 
за строежа на новата сграда е компанията 
„Bates България“. Проектът на новата сграда 
е изцяло съобразен с екополитиката на 
„Нюз корп.“ в глобален мащаб. До 2010 г. 
bTV ще бъде „CO

2
 неутрална“. За тази цел в 

проекта на сградата са предвидени десетки 
решения за енергийна ефективност, като 
например колектори за дъжд - събраната 
вода ще се използва като отпадна, както 
и за напояване на тревните площи. Цялата 
битова техника ще бъде енергоспестяваща, 
а вътрешното осветление ще може да се 
контролира индивидуално от всеки служител 
и ще се изключва от само себе си след 
края на работното време. Архитектурата 
на сградата ще позволява максимално 
използване на дневна светлина. Отпадъците 
ще се събират разделно, като тази практика 
ще бъде въведена още догодина.

България и Русия подписаха 
за „Южен поток”

България и Русия ще имат равни дялове 
в газопровода „Южен поток”. Предвижда 
се транзитираното по новата тръба 
количество газ да бъде почти два пъти 
по-голямо в сравнение с доставките 
от „Газпром”, договорени до 2030 г. 
Българският и руският учредител ще имат 
по 50% от дяловете в уставния капитал 
на компанията, която ще бъде създадена за 
проектиране, финансиране, строителство и 
експлоатация на газопровода. Газопроводът 
ще има капацитет 31 млрд. куб.м газ. 
При изграждането и експлоатацията му 
ще се спазва екологичното и данъчното 
законодателство на България. Общият обем 
на инвестицията ще бъде около 1.4 млрд. 
евро. Споразумението се сключва за 30 
години с възможност за продължаване за 
следващи 5-годишни периоди. Постигната 
е договореност и за конкретните 
измерения на печалбата, която да осигури 
възвращаемост на инвестицията за срок от 
15 години.

Регистърът на строителните 
компании е вече в интернет

Централният регистър на строителните 
фирми в България вече е публично достъпен 
в интернет на адрес: http://register.ksb.
bg. Регистърът функционира от края на 
2007 г. и обхваща строителните обекти 
от първа до пета категория. Данните в 
регистъра дават основна информация за 
компаниите и техния капацитет и ресурси. 
Подаването на заявките за регистрация 
продължава всеки ден. Очаква се над 2500 
фирми да подадат заявления за регистрация. 
Регистрацията може да се извърши по 
интернет и е свързана с въвеждане на данни 
за име и парола, БУЛСТАТ, въвеждане на данни 
за техниката и назначените лица и други 
данни. 

Питейната вода в София 
отговаря на нормативните 
изисквания

Докладите на Столичната регионална 
инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве за 2007 г. 
показват, че питейната вода в София е с 
отлично качество и напълно отговаря на 
нормативните изискванията в наредба №9 
на Министерството на околната среда и 
водите. Лабораторният изследователския 
комплекс на “Софийска вода” АД също 
ежедневно контролира качествените 
показатели на водата. През два часа се 
обработват проби от входа и изхода на 
двете пречиствателни станции в Бистрица 
и Панчарево. За да следи качеството 
на водата и на цялата територия на 
Столичната община, през миналата година 
дружеството е взело около 1800 проби за 
анализ от 78 постоянни точки.

Летище Пловдив ще стане 
многофункционален комплекс

Части от военен летищен комплекс 
Крумово - летище, писта за излитане и 
кацане, пътеки за рулиране, перон и аероклуб, 
са предадени за безвъзмездно управление на 
Министерството на транспорта. С това 
се създава възможност за модернизиране 
и развитие на летището и превръщането 
на аерогара Пловдив в многофункционален 
комплекс, който ще обслужва граждански и 
военни въздухоплавателни средства. През 
2002 г. с решение на правителството 
летище Пловдив е обявено за гражданско 
летище за обществено ползване, което 
обслужва и международни полети. През 
2007 г. то е обслужило 110 хиляди пътници, 
което е с три пъти повече от 2004 г. Тогава 
през аерогарата са преминали 37 750 души. 
Нарастването на трафика е в резултат 
на развитието на туризма и на големи 
инфраструктурни проекти в района.

Модернизация и управление на 
спортни обекти и съоръжения

Министър-председателят Сергей 
Станишев създаде работна група, която 
в осеммесечен срок трябва да предложи 
на правителството единен подход за 
модернизация, стопанисване и управление 
на всички спортни обекти и съоръжения 
при запазване на тяхното предназначение 
и гарантиране на обществения интерес 
при ползването им. Експертите трябва да 
изготвят списък на недвижимите имоти 
- спортни обекти и обекти за социален 
туризъм, предоставени за управление 
на съответните ведомства, като бъде 
включена и информация за разпоредителни 
сделки, договори за наем, извършени 
ремонти и подобрения след изграждането 
им. Работната група ще изготви и предложи 
критерии, на които трябва да отговаря 
даден спортен обект за включването му в 
списъка на спортните обекти, предвидени за 
изграждане и експлоатация чрез ПЧП.

БТК замени добре познатия 
144 с нови номера 
© Цветелина Ангелова

България и Русия договориха 
50% дялове в газопровода 
„Южен поток“

България
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Супермаркети получават 1 млн. 
долара от икономии на ток

Веригата супермаркети Stew Leonard’s в 
щата Кънектикът получи чек на стойност 
един милион долара за постигнатите успехи 
в икономиите на електричество. Парите са 
от местният Фонд за ефективно използване 
на електроенергия (ФЕИЕ). Икономиите, 
осъществени от веригата магазини за една 
година биха стигналили за снабдяването 
на 575 къщи за същия период. Чекът беше 
връчен на мениджмънта на компанията. 

HOCHTIEF спечели договор 
за енергийно спестяване
в седем училища

В следващите 10 години компанията ще 
намали енергийните разходи в училищата 
в Бремен, Германия, с общо €319 000. 
HOCHTIEF гарантира 35% годишно по време 
на договора. Това ще се постигне с редица 
мерки, сред които и въвеждане на съвременна 
система за сградна автоматизация и 
оптимизация на съществуващите системи. 
Освен това компанията ще наблюдава, 
контролира и документира централизирано 
енергийните процеси в отоплителните и 
вентилационните системи. Финансовият 
ефект от проекта се равнява на намаление на 
емисиите CO

2
 с около 1400 метрични тона.

Нова организация в САЩ 
за сгради с нулева консумация

Инициативата за търговски сгради 
(CBI) е съюз на индустрията, академични и 
държавни институции за трансформация 
на енергийното потребление в търговски 
сгради през следващите няколко 
десетилетия чрез иновации в технологиите, 
пазара и политиката. Целите на CBI са 
тясно свързани с водещи индустриални 
организации за съществено намаление 
на енергийното потребление, което се 
доближава до т.нар. сгради с нетно нулево 
енергийно потребление, до 2030 г.

Ню Йорк планира 132 проекта за 
енергийна ефективност в сгради

Проектите могат да намалят вредните 
емисии с 34 000 тона годишно според 
Агенцията за енергийна ефективност и ВЕИ 
на САЩ. Планът включва 108 подобрения 
на вътрешното осветление и 8 системни 
подобрения на отоплителни системи, 
три проекта за улично и магистрално 
осветление, както и разнообразни други 
проекти и пилотни изследвания. Градската 
управа се е ангажирала да влага сума, 
равняваща се на 10% от годишните си 
енергийни разходи в проектите на новия 
план - PlaNYC. Подробности можете да 
намерите на www.nyc.gov/html/planyc2030/.

Икономиите на електричество на супермаркети Stew Leonard’s са достатъчни за захранването на 575 домакинства с ток
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мениджмънт, е нараснал с 4% до връхното 
ниво от 115 милиарда британски лири. 
От 2003 г. пазарът расте с около 4 до 6% 
годишно, или общо с 18% за предходните пет 
години. През последните години движещите 
сили на пазара са нарасналите нива на 
проекти с публично-частни партньорства, 
правителствените инициативи Best Value и 
„Училища за бъдещето”. Очаква се до 2012 г. 
пазарът да достигне нива от 129.9 милиарда 
британски лири.

Нова екологична програма 
по инициатива
на лондонския кмет

Новата програма е с цел да подпомогне 
бизнеса да намали вредните емисии с 3 
милиона тона до 2010 г. и по този начин 
да се спестят 300 милиона британски 
лири енергийни сметки. Двата плана са 
стартирани през декември 2007 г. Green 
500 ще предоставя практически съвети 
и награди за признание на постиженията 
на големия бизнес и организации от 
публичния сектор, за да станат по-
карбоново ефективни. „Партньорство 
за по-добри сгради” е сътрудничество 
между лондонските водещи търговски 
компании за управление на сгради за 
подобрение на карбоновата ефективност 
на съществуващите търговски имоти в 
Лондон. 

Ръст на пазара на 
фасилити мениджмънт 
услуги във Великобритания

Според доклад на MBD през 2007 г. пазарът 
на фасилити мениджмънт, който включва 
вътрешни и външни услуги и пълен фасилити 

Британският ФМ пазар за 2007 г. е нараснал 
до 115 млрд. паунда
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Предимства на 
системите Rehau
Чрез използването на земна топлина се постига икономия на енергия 
до 75% при отопление и до 85% при охлаждане

ВОДЕЩИ СПЕЦИАЛИСТИ И ЕКСПЕРТИ 
представиха последните решения в 
областта на енергийната ефективност 

като геотермия, лъчисто отопление и 
полимерни фасадни системи.

Презентацията откри изпълнителният 
директор на Rehau -  България, инж. Пламен 
Пенчев, който представи успешния и 
перспективен модел на Rehau, поставящ на 
преден план иновативните технологии за 
повишаване на енергийната ефективност в 
сградите. Събитието не случайно се състоя 
в бъдещия административно-складов център 
на фирмата Индустриална зона Казичене. 
Той е иновативен и професионално планиран 
комплекс с ключова роля, тъй като ще бъде 
първият в страната, който изцяло ще се 
отоплява и охлажда чрез регенеративни 
източници на енергия.

Арх. Здравко Генчев от Центъра за 
енергийна ефективност „Ен ефект” 
представи интегрираното проектиране 
на енергоефективни сгради. Методът 
геотермия и предимствата на земната 
топлина презентира инж. Ирена Златанова 

от Rehau - България. Геотермията е 
практичен и екологичен метод за използване 
на енергия, тъй като съоръженията за 
използване са почти невидими под земната 
повърхност, значително се намаляват 
емисиите на CO

2
 и не зависи от развитието 

на цените на петролните горива. 
Геотермията може да предложи индивидуални 
решения, тъй като може да бъде използвана 
в жилищни сгради, офиси и бизнес комплекси, 
индустриални паркове, летища, жп гари.  

Възможностите и ползите от геотермални 
инсталации в комбинация с лъчисти системи 
за отопление и охлаждане в строителството 
демонстрираха инж. Йохан Винклер и 
Десислава Несторова от фирма Rehau. 
Чрез подобни иновации десетки жилища 
в Германия получават много по-евтина 
и екологично чиста енергия. Не случайно 
страната е световен лидер по използване на 
регенеративна енергия, заяви инж. Винклер. 
Друг актуален аспект е т.нар. геотермално 
охлаждане - чрез подобни инсталации 
добитата енергия се използва за охлаждане 
на помещенията. 

Остъкляването на сгради от четирите 
страни, чрез иновативни фасадни системи, 
представи арх. Ивелин Любенов от Rehau 
-  България. Съвременна архитектура може 
и трябва да използва енергоспестяващи 
системи. Такава енергоспестяваща система  
представлява фасадната система на 
REHAU Polytech 50. Чрез нея се постига 
отлична топлоизолация на големи площи 
на остъклената част, малки площи на 
плътната част, подобрено съпротивление 
на вятър и интегрирани нови технологии, 
обясни в своята презентация арх. Ивелин 
Любенов. Фасадната система се използва за 
едноетажни или многоетажни сгради, като 
окачена конструкция или като монтирана 
междуетажна конструкция. И предлага 
индивидуален дизайн и цветово многообразие, 
допълни още арх. Любенов. 

Презентацията на REHAU запозна 
представителите на бизнеса с технически 
мерки и способи за ограничаване разхода 
на електроенергия, както и повишаване на 
културата за ефективно потребление на 
енергия. За първи път в България, в бъдещия 
административно-складов център на 
REHAU - Индустриална зона Казичене, беше 
демонстрирано извличането на топлина от 
земята чрез земни сонди.  „Фасилитис”

Пламен Пенчев, изпълнителен директор на Rehau - България, представи модела 
на Rehau за повишаване на енергийната ефективност в сградите

CMYK  Фасилитис  стр. 12



  

   
  

                             

      

ISBN: 978-954-92023-1-1

      

       

     

      

         

    

     

       

      

    :

www.uconomics.com

.: 02 / 9376 276

02 / 9376 434

       :

1000 , . “  “ 24, .2

: 20 

 
-

“ .  ”

  
 . .

. -   

  3  ,
80   5  

  ,  
   .

   
   , 

  ,
      

,   , 
     .

CMYK  Фасилитис  стр. 13



14 ФАСИЛИТИС  ЯНУАРИ 2008

Събития

Интелигентна енергия 
за устойчиво развитие

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ и националните 
правителства придават все по-
голямо значение на участието на 

местните власти, научната общност, 
експерти, бизнеса, неправителствени 
организации и гражданското общество 
в процеса на планиране, иницииране, 
осъществяване и мониторинг на проекти 
за устойчиво енергийно развитие. По 
този начин се засилва отговорността 
на местните власти за осигуряване на 
локална устойчивост и интересът и 
ангажираността на обществото към 
решаване на тези проблеми. Многообещаващ 
и практически приложим е инструментът 
обществен форум за интелигентна енергия.

Със своя пилотен обект „Зона Б5” София е 
един от 20-те града,  участници в проект 
BELIEF по програма „Интелигентна енергия 
- Европа“, който има за цел да насърчава 
обществото да работи за устойчиво 

енергийно развитие. В рамките на проекта 
тази цел се постига, като се учредят и 
работят местни форуми за интелигентна 
енергия. Ръководител на проекта за 
България е ст.н.с.инж. Иван Шишков от 
Софийска енергийна агенция - СОФЕНА, 
която беше подкрепена от Швейцарската 
агенция за развитие и сътрудничество, 
а координирането на конкретните 
дейности по форума беше осъществено от 
неправителствената организация „Болкан 
асист“. 

Форумът представлява цикъл от открити 
и структурирани обществени дискусии 
между равнопоставени участници. Той 
е място за широко обсъждане на общи 
проблеми и инструмент за включване 
на гражданите в живота на общината. 
Основната му цел е да се създадат 
предпоставки за широко обществено 
обсъждане на общозначими теми и проблеми 

Една от сесиите на форума  © Снимка: СОФЕНА

Приложение на инструмента обществен форум за интелигентна енергия

Със своя пилотен 
обект „Зона Б5” София 
е един от 20-те града, 
участници в проект 
BELIEF по програма 
„Интелигентна енергия 
- Европа“
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Проект на ЦЕМ с автори к.арх. К.Бонина, М.Мечкуев и М.Ангелов и ръководител 
арх. Р.Савов

зелената система и възможностите 
за използване на геотермална енергия; 
списък от конкретни проекти и мерки за 
интелигентна енергия и подобряване на 
средата. На 27.11.2007 г. се проведе петата 
(заключителна) сесия на обществения 
форум в Зона Б5, на която бе приет план за 
действие за устойчиво енергийно развитие 
на Зона Б5 и бяха обсъдени възможностите 
за финансиране на конкретните проекти. 
Паралелно с въпросите на планиране бяха 
поставени и решени или са в процес на 
отстраняване някои битови проблеми в 
сградата на училището. 

Едно от решенията на форума е да се 
предложи съществуващата и неработеща 
временна отоплителна централа да 
бъде преустроена в Център за енергиен 
мениджмънт. Предвижда се центърът 
да изпълнява функцията на енергиен 
мениджмънт на четирите общински 
сгради, предвидени за саниране, като в 
бъдеще ще може да поеме и мониторинга на 
енергопотреблението на другите общински 
сгради в София (около 400). Центърът ще 
носи характера и на демонстрационен 
комплекс и в него може да бъдат 
представени различни продукти и системи 
за енергийна ефективност и възобновяеми 
енергийни източници. Ще се предоставят и 
консултантски услуги за местните власти, 
малки и средни предприятия и граждани.

В рамките на обществения форум се 
проведоха два конкурса - в първия под 
ръководството на г-жа Невена Стойчева 
се включиха учениците от 30-о училище 
с идеи за обновяване на сградата на 
учебното заведение. Вторият конкурс бе 
за изготвяне на архитектурен проект 
на Център за енергиен мениджмънт 
(ЦЕМ) от студенти от Университета 
по архитектура, строителство и 
геодезия с ръководител арх. Росен Савов. 
Впечатляваща беше активността на 
младите участници и богатството на 
техните идеи и визия за развитие на 
средата. Резултатите от дейността 
на форума доказаха презумпцията, 
че участието в подобни форуми и 
дискусии повишава ангажираността на 
гражданите, поемането на инициатива и 
отговорност. По този начин съвместно с 
представителите на бизнеса, на местната 
власт и експерти се изгражда концепция 
за устойчива алтернативна общност и се 
следи за нейното приложение, както и да се 
разработят качествени конкретни проекти 
за подобряване на енергийната ефективност 
на обществените сгради и територии. 
Запознаването с добрите практики, които 
вече се прилагат в други страни, окуражава 
гражданите да променят своите навици 
и начин на мислене и да инвестират в 
обновяването и на своите домове. 

Допитването до участниците във 
форума показа положителната оценка за 
неговата работа и резултати. Решено беше 
форумът да продължи с цел мониторинг на 
резултатите от изпълнение на планираните 
проекти и периодична актуализация на плана 
за действие. 

Здравко ГЕОРГИЕВ,
 Калина МАРИНОВА

Молът превърна „Зона Б5“ в един от най-оживените квартали на София 
© Цветелина Ангелова

с участие на всички заинтересовани страни 
и да предложи решения на обсъжданите 
проблеми.

Зона Б5 включва комплексно високоетажно 
жилищно застрояване, 50 ОДЗ и 81 ОДЗ с 
общо 550 деца, 30 СОУ с около 1000 ученици, 
дом за възрастни хора с 56 обитатели, 
ОП “Спортна София” и зелената система в 
междублоковите пространства, подземни 
гаражи, вътрешноквартални зелени площи 
и други по-малки обекти. Локалният форум 
“Възможности за оптимизиране на средата 
и условията в обществените сгради в Зона 
Б5, София, на основата на местни енергийни 
ресурси и енергоефективни технологии” 
стартира на 30.03.2007 г. В периода април 
- ноември 2007 г. се проведоха пет сесии. 
На отделните сесии беше представено и 
обсъдено състоянието и възможностите 
за оптимизацията на средата на четирите 
обществени сгради; състоянието на 

Форумът ще предложи 
съществуващата и 
неработеща временна 
отоплителна централа 
да бъде преустроена 
в Център за енергиен 
мениджмънт
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Есенното Ecobuild 
и AEC-ST 2007
Между 10 и 13 декември 2007 г. в Washington Convention Center в американската 
столица се състоя есенното конференция и изложение Ecobuild и AEC-ST

ECOBUILD И AEC-ST СЕ ПРОВЕЖДА веднъж 
годишно и покрива последните новости 
от света на проектирането и дизайна 

на зелени сгради, възобновяемите енергийни 
източници, устойчивото развитие, 
градоустройството и стратегиите за 
сътрудничество при изграждането на 
индустриални, държавни, обществени 
и жилищни сгради. На изложението бяха 
показани най-новите продукти, технологии, 
разработки и услуги от сферата на зеленото 
строителство, както и ИТ решения, които 
биха помогнали на професионалистите 
от тази област по-лесно да управляват и 
развиват своите проекти. 

Тази година се събраха близо 2500 
участници, включвайки професионалисти от 
AEC индустрията, собственици, проектанти 
и фасилити мениджъри от частния и 
държавния сектор. Посетителите можеха да 
избират между 100 изложители, 70 секции 
със провеждащи се семинари. Събитията 
Ecobuild и AEC-ST се провеждат заедно 
от 2006 г. насам и взаимно се допълват, 
а като се има предвид големият брой 
съорганизатори и включените по-кратки 
съпътстващи конференции, може да се 
каже, че събитието представлява много 
мероприятия в едно. 

Не случайно съюзът BuildingSMART, 
създаването на който бе одобрено от 
National Institute of Building Sciences (NIBS), 
направи своята конференция част от 
Ecobuild & AEC-ST. От BuildingSMART 
представиха стратегиите си за промяна в 
бизнес навиците в сферата на управлението 
на недвижимост и отношенията между 
Building Information Modeling (BIM), 
адаптивното конструиране (lean construction) 
и обменянето на практически опит и 
разясниха как тези стратегии могат да 
бъдат прилагани с минимално смущаване на 
бизнес процесите в една организация.

Освен BuildingSMART NIBS организира още 
няколко мероприятия:

 FEDcon, където беше хвърлен поглед на 
пазара за федерални програми за дизайн и 
конструиране в различните агенции.

 Годишната среща на Facility Information 
Council (FIC), на която бяха обсъдени 
сътрудничеството в областта на 
строителството и националните BIM 
стандарти в Америка.

 Среща на Whole Building Design Guide Ecobuild и AEC-ST 2007 се проведе във  Washington Convention Center
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(WBDG) - единственият интернет портал, 
снабдяващ специалистите от индустрията 
с обширна съвременна информация и 
напътствия, свързани със сградите и 
последните технологии в областта на 
строителството.

 Среща на Facility Maintenance and 
Operation Committee (FMOC) - комитет на 
NIBS, който е фокусиран върху подобрението 
на функционирането и издръжливостта 
на сградите вследствие на редовната и 
правилна поддръжка.

Други събития, 
част от Ecobuild и AEC-ST
Конференцията P3 бе едно от новите 
събития на изложението, предлагаща 
на собствениците, специалистите 
по проектиране и специалистите по 
процесите в електроцентралите уникална 
възможност да увеличат ползата от 
прилагането на информационни технологии. 
В образователните части на конференцията 
фокусът бе поставен върху точките на 
финансово напрежение, където достъпните в 
момента ИТ могат значително да увеличат 
ефективността на операциите в процесите. 

FEDspec - национална конференция на 
специалистите, работещи по държавни 
проекти в САЩ.

Life Cycle Assessment (LCA) и обучение, 
имащо за цел постигане на консенсус спрямо 
стандартите, свързани с продуктите в 
строителството, не вредящи на околната 
среда, и популяризиране на оценката на тези 
продукти по време на жизнения им цикъл.

В изложението на ИТ продукти 
взеха участие известни компании, 
предоставящи ИТ решения в областта 
на строителството и управлението на 
сгради. Програмата ArchiCAD на Graphisoft 
беше представена в обкръжение на много 
консултанти и цяла гама от съпътстващи 
я приложения. Продуктът VectorWorks 
Architect на Nemetschek беше представен 
на централната алея на халето и 
демонстрацията му беше лесно достъпна 
за всички участници. Силно присъствие 
имаше от страна на Bentley Systems. За 
жалост пространството, определено за 
Autodesk, остана празно поради проблеми в 
организирането, възникнали в последните 

минути.
Green Mechanical Council (GMC), едни 

от съорганизаторите на изложението, 
присъстваха с осем секции, в които бяха 
проведени семинари и обучения, засягащи 
важни въпроси, свързани със стратегии 
при инсталирането на ОВИК системи, 
системи за електроснабдяване и отопление 
и тяхната поддръжка. Също така в павилиона 
на GMC бяха изложени механични системи от 
последна новост, създадени за пестене на 
енергия и намаляване на емисиите.

Събитията Ecobuild и AEC-ST се 
организират под ръководството на 
Ричард Вендора и Джордж Боркович, които 
имат огромен опит в технологиите и 
планирането и организирането на подобни 
събития, включително и на последните 
интернационални изложения A/E/C SYSTEMS.

Освен GMC, други съорганизатори на 
събитието са Green Building Initiative (GBI), 
Specifications Consultants in Independent 
Practice (SCIP), съюзът buildingSMART, NIBS 
и др. Златният спонсор е Bentley Systems, 
а AEC Infosystems са обявени за сребърен 
спонсор.

Накратко, на изложението имаше по нещо 
за всеки от областта на архитектурата, 
проектирането, управлението и 
поддръжката на сгради. Следващото 
събитие Ecobuild America & AEC-ST ще се 
състои в интервала 19-22 май тази година 
в Anaheim Convention Center в Анахайм, 
Калифорния.  Ясен ДИМИТРОВ

Посетителите можеха да избират между 100 изложители и 70 
секции с провеждащи се семинари
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Структурно окабеляване

Нови концепции 
в окабеляването

КАКВО Е СТРУКТУРНО ОКАБЕЛЯВАНЕ? 
Структурното окабеляване 
интегрира всички комуникационни, 

информационни, сигнални и контролни 
кабели в едно жилище в една консолидирана 
кабелна система.

Това означава, че всички кабели, в това 
число мрежови, телефонни, видео, аудио, 
системите за сигурност, отопление и 
вентилация, за контрол на осветлението и 
други кабели за контрол в едно жилище, са 
проектирани, инсталирани и поддържани 
като една система.

В случаите на неструктурно окабеляване 
кабелите, необходими за всяка от 
системите, често се инсталират 
поотделно и дори от различни изпълнители, 
като се използва така нареченото 
магистрално свързване. 

Това означава, че кабелът за дадено 
устройство обикновено представлява 
продължение на кабела на предишно, като 
не съществува единна точка за захранване 
и управление.

Фиг. 1 е една леко преувеличена 
илюстрация на жилище, при което се 
използва неструктурно окабеляване. 
Когато се добавят нови устройства 
към мрежата, кабелите се свързват към 
краищата на вече съществуващите и 
новото окабеляване се полага, като се 
използват най-удачните съществуващи 
трасета. При магистралното окабеляване 
обикновено се използват снадки, за да 
може да съединят старите с новите 
проводници. За тази връзка са необходими 
сплитери и конектори, които се полагат в 
стените, в пода или в тавана.

От друга страна, фиг. 2 илюстрира 
един опростен изглед на това как 
структурното окабеляване би подобрило 
кабелната инфраструктура в същото 
жилище.

Всяко кабелно трасе, показано на тази 
фигура, интегрира всички необходими 
кабели за даденото помещение, 
включително допълнителни проводници, 
предвидени за бъдещи нужди.

Двете основни правила на системите за 
структурно окабеляване са, че не трябва 
да има снадки и всеки кабелен сноп трябва 
да бъде инсталиран в отделно трасе 
от стаята до центъра за захранване и 
управление по радиална схема. 

Преимуществата от инсталирането на 
система за структурно окабеляване са:

 Съвместимост 
Структурното окабеляване прави 
връзката между отделните устройства 
от различни производители, като 
осигурява обща платформа за комуникация 
и взаимодействие. Продукти, които 
не са съвместими с комуникационните 
стандарти, изискващи структурно 
окабеляване, не трябва да се включват в 
подобни системи.

 Състоятелност 
Тъй като окабеляването се инсталира 
като една система, то може да се направи 
така, че да се избегне електрическото 
взаимодействие и да се осигури 
състоятелно предаване на аудио, видео, 
телефонни и информационни сигнали.

 Гъвкавост 
Тъй като цялата кабелна система 
се свързва към едно главно табло, 
окабеляването може лесно да се 
преконфигурира или готовата подложка 
да се реконфигурира при добавяне на нови 
системи в дома.

 Интегрираност 
Поради факта, че няма снадки на 
проводниците и кабелите в системата, 
не съществува опасност от възможни 
повреди в тези точки.

 Поддръжка и управление: 
Всеки проводник е достъпен за изпитвания 
или евентуални ремонти.

При наличие на неструктурно окабеляване 
човек е поставен в среда на несигурност, 
хаос и объркване. 

Докато всички кабели в 
структурираната кабелна система са 
етикетирани и документирани на хартия, 
така че е ясно с какво се разполага и къде 
отива то. Най-важното е, че всяко кабелно 
трасе е непрекъснато, без разклонения, 
така че при повреда лесно може да се 
установи мястото и няма притеснения, че 
са налични скрити разклонения, погребани в 
стените.  

Поради факта, че системите за 
структурно окабеляване са планирани, 
нивото на качеството на инсталацията 
е много, много по-високо. В този смисъл 
има значение полагането на кабелите, 
така че да отговарят на изискванията 

Преимуществата от инсталирането 
на система за структурно окабеляване

За да се започне проек-
тиране на инсталация 
за структурно окабе-
ляване, е необходимо 
първо да се определят 
системите, които ин-
сталацията трябва да 
поддържа в настоящия 
и бъдещи моменти
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за електромагнитна съвместимост, как 
ще бъдат физически поддържани, дали ще 
отговарят на изискванията за минимален 
радиус на огъване, който е необходим 
за адекватната им работа. Често тези 
изисквания не се взимат предвид и 
кабелите просто се нахвърлят, така че да 
бъдат спазени крайните срокове, без да се 
взима предвид качеството на бъдещата 
експлоатация. 

За да се започне проектиране на 
инсталация за структурно окабеляване, 
е необходимо първо да се определят 
системите, които инсталацията трябва 
да поддържа в настоящия и бъдещи 
моменти. 

Основните системи, за които се 
използва структурно окабеляване, са:

 Разпределена аудиосистема.
 Разпределена видеосистема.
 Система за гласова комуникация 

(телефон и интерком).
 Интерфейс на системите за 

отопление, вентилация и климатизация.
 Системи за сигурност и наблюдение.

За да се направи един адекватен 
проект за структурно окабеляване, е 
важно проектантът да предостави на 
клиента всички възможности и на тази 
база клиентът да реши какви системи 
ще интегрира сега и евентуално в 
бъдеще. Разположението на главното 
разпределително табло е изключително 
важно както за изпълнението на 
инсталацията, така и за цената на проекта. 

То трябва да се намира на възможно 
най-централно място. Други изисквания, 
свързани с него, са то да е разположено на 
разстояние от електрически генератори 
и двигатели, луминесцентни лампи, 
трансформатори и проводници, за да се 
избягват смущения. Мястото, където ще 
се разположи главното разпределително 
табло, трябва да бъде в помещение, където 
не е много топло или студено и влажността 
трябва да бъде нормална или ниска.

Стъпките, които трябва да се следват 
при планиране на проект за структурно 
окабеляване, са: да се определят 
системите, които ще се включат; да 
се спазят нормените изисквания; да се 
определят трасетата на полагане и да се 
изчислят капиталовложенията. 

Полина ПЕТКОВА

Фиг.1: Неструктурно окабеляване

Хол, всекидневна Спалня 1

Спалня 2

Спалня 3

Баня

Спалня 5

Гараж

Кухня

Вход

Фиг. 2: Структурно окабеляване

Продукти, несъвмести-
ми с комуникационни 
стандарти, не трябва 
да се включват 
в подобни системи

Кухня

Хол, всекидневна Спалня 1

Спалня 2

Спалня 3

Баня

Спалня 5

Гараж

Вход
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BACnet - стандартният 
протокол за сградна 
автоматизация

Мрежови възможности за свързване на BACnet системите

Мрежова технология Скорост Физическо свързване

Ethernet 100 Mbps Коаксиален кабел, усукана двойка, оптичен кабел, безжично

BACnet/IP - -

ARCNET 2.5 Mbps Коаксиален кабел, усукана двойка, оптичен кабел и т.н.

Point-to-Point (PTP) 115.2 kbps Сериен кабел, телефонни линии

LonTalk 2.5 Mbps

MS/TP 1 Mbps или по-малко Усукана двойка, безжична връзка

BACnet позволява съвместна работа на различни сградни системи 
и възможност за управлението им от една единствена контролна точка

КОМУНИКАЦИОННИЯТ ПРОТОКОЛ за сградна 
автоматизация BACnet е създаден през 
1996 г. от Американската организация 

на ОВИК инженерите ASHRAE. Наред със 
системата DALI той е утвърден както 
като ANSI, така и като ISO стандарт. Този 
протокол дава поредицата от правила 
за управление на обменяната информация 
посредством компютърна мрежа. BACnet 
протоколът е базиран на комуникационния 
модел „клиент - сървър”, при който 
съобщенията се пренасят с помощта на 
сървър, така че да са от полза на клиента.

В една система за сградна 
автоматизация, управлявана посредством 
BACnet, могат да се интегрират 
различни инсталации като осветителна, 
отоплителна и вентилационна, 
охранителна, пожароизвестителна и други, 
свързани така, че да създадат единна 
централизирана глобална система за 
контрол на всички инсталации в сградата.

BACnet е протокол за комуникация, 
приложим както за малки, така и за големи 
сгради. Основното му преимущество 
е, че позволява съвместна работа на 
различни сградни системи и възможност 
за управлението им от единствена 
контролна точка. Това преимущество 
може да доведе до значително опростяване 
на управлението на сградите и 
взаимодействие на различните системи 
с цел оптималната и енергоефективна 

работа. Наред с другите си преимущества 
BACnet дава сигурност при работа на 
различните устройства в системата. 
Коефициентът на използване на 
съоръженията, както и необходимостта 
от различна степен на автоматизация, 
се променят динамично и е необходимо 
да се осигурява лесната им замяна, без 
това да пречи на работата на системата. 
Съвместимите с протокола BACnet 
устройства са тествани и са публикувани в 
съответни документи.

Като стандартен протокол за 
комуникация BACnet се конкурира с LonTalk 
протокола, който е отворен протокол, 
разработен от Echelon като част от 
мрежовата технология на компанията, 
наречена LonWorks. Тези два протокола 
могат да работят съвместно, като 
обменят съобщения помежду си. Те имат 
много общо помежду си и всеки един от тях 
има своите предимства и недостатъци. 
Проблем при използването на тези 
протоколи обаче произлиза от факта, 
че различните производители могат да 
работят само с един от тези протоколи, 
което е ограничение. Друг недостатък, 
свързан с използването на протоколите 
за комуникация и в частност на BACnet, 
е, че проектантите не могат да го 
заложат в проекти, ако не се произвеждат 
съвместими с него устройства, и 
съответно производителите на 
различните устройства не ги правят 
съвместими с BACnet, ако нямат специално 
изискване за това от проектантите. В 
този смисъл производството и нуждата 
напредват с еднакви темпове и процесът 
на внедряване се забавя. Бързото навлизане 
на протокола BACnet и все по-широкото му 
използване обаче е обещаващо.

Начинът на действие на BACnet е заложен 
в спецификацията на протокола заедно с 
продуктите и системите, с които той е 
съвместим, както и възможните LAN опции. 
Предимството на всичките възможности 
на BACnet, описани в спецификацията 
му, е, че BACnet съобщенията могат да 
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Структурно окабеляване

BACnet
Температурен контрол

Дигитално видео

Контрол на достъпа

Уеб достъп

Противопожарна безопасност

Електрозахранване и осветление

Приложения на BACnet

бъдат интерпретирани от почти всяка 
мрежова технология. Недостатъкът на 
този протокол произлиза от факта, че той 
използва няколко различни архитектури, 
което може да доведе до трудности при 
управление на различните устройства по 
един и същ контролен кабел. Рискът от 
подобни трудности е сравнително нисък 
и може да се избегне. Ако на дадено място 
се използва повече от един вид мрежа, 
трябва да се определи рутерът, който 
работи с BACnet стандарта. Рутерът 
е устройството, което се използва за 
предаване на съобщенията от едната 
мрежа на другата. Ако на дадено място 
съществува мрежа, която трябва да се 
свърже към BACnet мрежата, е необходимо 
да се използва гейтуей устройство. Това 
устройство се различава от рутера по 
това, че не просто предава съобщенията, 
но ги и превежда на местният език на 
всяка от мрежите. Подобно устройство 

може да се използва и при обмен на 
съобщения между LonWorks и BACnet 
мрежите. BACnet гейтуей устройствата 
са специфични и могат да допринесат за 
увеличаване на цената и сложността на 
конкретен проект. Освен това те сами 
по себе си могат да представляват слабо 
място в общата система. В частност 
за целите на осветлението е възможно 
използването на протокола BACnet по два 
начина: за непосредствено управление 
на осветителната система или като 
система, към която е свързана DALI 
подсистема за тази цел. Възможно е и 
интегриране на всички възможни аспекти 
на контрол на осветлението, включително 
димиране, използване на различни датчици 
и контролери, максимално използване 
на дневна светлина и др. Освен това е 
възможно управление на различни товари 
- променливо и постояннотокови, с различно 
напрежение и ток, интегрирани в един 
модул за управление.  Ива ПЕТРИНСКА

BACnet протоколът е 
базиран на комуникаци-
онния модел „клиент 
- сървър”, при който 
съобщенията се пре-
насят с помощта на 
сървър, така че да са 
от полза на клиента

Недостатъкът на про-
то кола произлиза от 
факта, че той използва 
няколко различни архи-
тектури, което може да 
доведе до трудности при 
управление на различни-
те устройства по един и 
същ контролен кабел
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Сградни системи

Преминаването към 
отворени стандарти
Променящото се лице на системите за контролиране на сгради и проблемите, които възникнаха 
в сектора, откакто директният цифров контрол заменя пневматичните системи в края на 80-те

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕДОБРЕ 
поддържаната и оперираната 
система за контрол излизат 

наяве чак след като изгаснат лампите, 
откажат магнитните карти или спре 
климатичната инсталация. Системите за 
контролиране на сгради (СКС), известни 
още като „централната нервна система на 
сградата”, са проектирани да задействат 
автоматично различни електронни или 
механични съоръжения. Такива съоръжения 
задействат или спират многобройните 
процедури за стандартизиране на контрола 
върху специфични механизми в сградата. 

Когато работят гладко, контролните 
системи са главният фактор за енергийната 
ефективност на дадена сграда, но ако 
се появят проблеми с поддръжката и 
използването им, това може да доведе 
до много неефективно използване на 
енергийните ресурси. 

Една контролна система отначало може 
и да е коректно подбрана и инсталирана, но 
вследствие на ред промени, които могат и 
ще се случат в сградната среда - промени 
при обитаването, намеса на човешкия 
фактор, промени в работното време и 
съответно в режима на климатизация, 
могат да причинят бездействие в работата 
на СКС, което да се натрупа с времето 
и като резултат системата да излезе 
от баланс и да причини крайна енергийна 
неефективност. 

Все по-сериозна става загрижеността, 
че контролните системи могат, 
често незабелязано, дълги години да 
работят неефективно - преди фасилити 
мениджърът да разбере какви енергийни 
загуби му носи системата. Напълно 
възможно е климатичната инсталация 
в дадена стопанска сграда да пропилява 
40% повече енергия от необходимото, 
докато персоналът е напълно доволен от 
климатизацията. 

Фасилити мениджъри, които не са 
запознати задълбочено с контролните 
системи на техните сгради, може да 
не успеят да интерпретират правилно 
ежедневните постъпващи данни. Данните 
осигуряват информация за въздействието, 
което има променящата се сградна среда 
върху СКС. 

Изглежда, че са много малко ситуациите, 
когато се наблюдават промените, неизбежно 

Контролните системи са главният фактор за енергийната ефективност на 
дадена сграда
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случващи се или направени в една СКС (по 
софтуерен или хардуерен път или чрез 
човешка намеса). А това е необходимо, за 
да се намали бездействието на системата. 
Когато неефективността най-накрая 
бъде забелязана от фасилити мениджъра, 
проблемът може вече да е толкова сериозен, 
че да го изкуши да замени остарелия 
софтуер с най-новия на пазара. При това 
положение, ако фасилити мениджърът не 
направи усилия да влезе в крак с новата 
по-високотехнологична система, и по-точно 
с нейната поддръжка, след пет-десет 
години може пак да се окаже, че СКС работи 
неефективно. 

Въпреки че технологиите за сградна 
автоматизация и контрол се справят 
с много задачи, липсата на човешки 
ресурси в СКС индустрията (и тяхното 
качество, когато ги има) означава, че 
високотехнологичните системи могат 
да се окажат прекалено сложни, скъпи 
или недостатъчно добре използвани от 
фасилити мениджърите. 

Може да се окаже, че системата рядко 
извършва проверки или не използва 
интуитивно данните, за да прави собствени 
корекции или да предупреждава, когато 
някъде се пропилява енергия. СКС могат да 
бъдат много интелигентни, но трябва да 
бъдат подбрани от професионалисти, които 
са наясно как работи съответната сграда 
и какво трябва да бъде постигнато от 
фасилити мениджмънта като дейност. 

Все по-често тези, които внедряват, 
инсталират и експлоатират СКС 
(управляващи отоплението и вентилацията, 
противопожарните аларми, сигурността 
и достъпа или датчиците за дим), имат 
опит с информационните технологии (ИТ), 
но им липсва окончателната съгласуваност 
с хората, които притежават и поддържат 
съоръженията, когато става въпрос за 
ефективност и устойчивост. 

Преди широкото приложение на 
системите за директен цифров контрол 
(ДЦК) специалистите по контрола даваха 
вид, че са напълно наясно с механичните 
системи, които контролират. При положение 
че вниманието основно се фокусира върху 
ИТ и не върху резултатите, не е чудно, 
че инженерите на СКС само в общи линии 
познават устройствата, които системите 
им ще контролират. 

Появата на директния цифров контрол 
означава, че на консултиращите инженери 
(дизайнери) ще се възлага по-съществена 
роля. Общо взето, те имат доста ограничено 
разбиране не само за СКС, но което е по-
важно, и за процеса на внедряването им и 
операциите - в сравнение с очакванията 
отпреди десетина години. Отговорността 
за детайлното проектиране и изпълнение на 
контролните функции се е възлагала най-вече 
на контракторите.

Преминаването към отворени 
стандарти
Част от съображенията при въвеждането, 
операциите и поддръжката на СКС са  
ограниченията при опциите за подмяна 
на индивидуалните компоненти, когато 
се нагаждат системите към нуждите на 
фасилити мениджмънта.

Международните производители на 
системи с отворена архитектура като 
Lonmark International действат в посока 
на това собствениците на сгради да не 
са заковани за един-единствен доставчик 
на оборудване през целия експлоатационен 
живот на СКС и да могат да се използват 
различни доставчици. 

LonWorks и BACnet, най-значимите 
протоколи за контрол на сгради, се бореха 
да заемат първото място в края на 90-те. 
Въпреки медийното внимание към битката 
между двете компании тогава сега се 
възприема, че всяка от тях има своите 
плюсове и минуси и просто подходите им са 
различни. В края на краищата очевидно е, че 
пазарът търси СКС, която е проста, гъвкава, 
ефективна и конкурентоспособна.

Facility Perspectives интервюира Бари 
Хасер (Barry Hasser), старши директор, 
LonWorks Infrastructure, по повод нуждата 
от взаимодействие между компонентите 
на СКС. Хасер посочи какви въпроси трябва 
да зададе фасилити мениджърът на своите 
доставчици, преди да пристъпи към 
създаването на гъвкава СКС:

 Могат ли устройства на различни 
производители да бъдат инсталирани на 
една обща шина и да бъде осъществена 
директна peer-to-peer комуникация?

 Тествани ли са устройствата за 
съвместимост и придържат ли се техните 
производители към стандартите за 
взаимодействие, когато проектират и 
произвеждат своите продукти?

 Има ли аспекти, в които устройствата 
могат да попречат на функционирането 
на една отворена система, за която са 
предназначени?

 При интегрирането на системата ще 
бъдат ли спазени изискванията за мрежовата 
инфраструктура?

 Съществуват ли инструменти на 
мрежовия мениджмънт, с които да могат да 
се инсталират всички възли в системата? 
Могат ли такива инструменти да бъдат 
доставени от различни източници?

 Могат ли интерфейс терминалите и 
устройствата за централизиран контрол 
да бъдат подменяни с продукти на друг 
доставчик в бъдеще? 24

Все по-сериозна става 
загрижеността, че 
контролните системи 
могат, често незабе-
лязано, дълги години да 
работят неефективно

Този материал е 
първоначално публикуван 
във Facility Perspectives, 
брой 1/2007 г. За 
използването му е 
взето разрешение от 
Австралийската фасилити 
мениджмънт асоциация 
(FMAA),
Level 6, 313 La Trobe St
Melbourne, Victoria 3000, 
Australia. 
Повече информация на 
www.fma.com.au
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 Интеграцията на системата извършва 

ли се от съответния висококвалифициран 
специалист?

 Фасилити мениджърът има ли 
контрол над сградата? Това означава 
всички конфигурационни и инсталационни 
инструменти, спомагателни системи, 
бази от данни и софтуер да се намират в 
периметъра на собственост.

 Отворената система може ли да 
използва интернет или IP базирана 
инфраструктура? Ако може, има ли 
достатъчно надеждна защита и ограничение 
за неоторизиран мрежови достъп?

 Използват ли се най-добрите продукти 
в момента (при което задължително да 
отговарят на системните спецификации)?

 Дали системата е проектирана и 
инсталирана коректно?

Facility Perspectives: Какво предизвика 
внезапната нужда от изграждане на 
отворени системи?

БХ: Движението „отворени системи” 
започна в Европа през деветдесетте. 
Няколко проблема предизвикаха тази нужда. 
Фасилити мениджърите бяха обезсърчени 
от липсата на системна гъвкавост, защото 
това изискваше много скъпа поддръжка на 
системите. Изправени пред значителния 
разход на енергия, те започнаха да работят 
в посока постигане на взаимодействие и 
връзка между управлението на сградата 
и неща като осветление, щори и други 
системи. Като резултат се постигнаха 30% 
и повече спестяване на енергия. Отворените 
системи могат да интегрират най-
добрите компоненти, които се предлагат 
на пазара в момента, и да ги предложат на 
собствениците на сгради. Така се намаляват 
разходите и се увеличава функционалността. 
Системните интегратори могат да 
предложат напълно интегрирани системи, 
което означава по-изгодни условия за 
инсталиране и поддръжка. 

Facility Perspectives: Какви грижи могат да 
създадат СКС на фасилити мениджърите?

БХ: Фасилити мениджърите трябва да 
избягват зависимостта от един-единствен 
доставчик, що се отнася до СКС. Говоря за 
контрол върху инсталирането, поддръжката 
и резервните части. Това прави системата 
по-скъпа за времето на експлоатационния 
живот на сградата и увеличава разходите в 
рамките на жизнения й цикъл. Да се свържат 
подсистеми и дори отделни сгради в един 
потребителски интерфейс е трудно, защото 
всичко трябва да бъде доставено от една 
компания. Ето защо гъвкавостта ще увеличи 
конкуренцията на предлагане. Страничният 
ефект от тази конкуренция за фасилити 
мениджърите е по-голям продуктов избор, 
по-изгодни предложения, свобода да избират 
системни интегратори и доставчици и 

разширение на системите с времето. 
Facility Perspectives: Какви препятствия 

стоят пред въвеждането на отворените 
системи?

БХ: Най-голямата пречка е фактът, че 
фасилити мениджърите се изкушават 
да купуват традиционните системи 
за контрол, защото доставчикът 
(продавачът) значително намалява цената 
на оборудването, за да спечели проекта. 
За съжаление много мениджъри не виждат 
дългосрочните последици от такова 
решение, което всъщност гарантира на 
доставчика дългосрочен и скъпоструващ 
договор за поддръжка. По този начин 
контролът върху сградата попада в ръцете 
на доставчика, изключвайки каквато и 
да било възможност за инсталиране на 
отворена система. Другата основна пречка 
е съставянето на солидни спецификации 
за отворена система за сграден контрол. 
Такива спецификации могат да бъдат 
намерени на http://www.lonmark.org/technical_
resources/guidelines/master_system_specs.
shtml и http://www.lonmark.org/technical_
resources/guidelines/us_army_specs.shtml. 
Щом спецификата е написана, мениджърът 
не бива да се страхува да отстоява своята 

Преминаването към...

Сградни системи

Отворените системи увеличават функционалността на СКС
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позиция, защото, заплашени от въвеждането 
на отворена програма, доставчиците ще 
се опитат да го изнудват, за да спечелят. 
За щастие всички по-големи доставчици 
на системи за сграден контрол предлагат 
системи с отворен код. Лошото е, че 
мениджърите трябва да попитат, за 
да им бъдат предложени. Фасилити 
мениджърите трябва да разглеждат по-
внимателно предложенията за отворени 
системи на пазара. Дори и доставчикът 
да твърди, че една система е отворена, 
единственото сигурно нещо е проверката. 
Контролерите, VAV и AHU, показателите 
и разпределителите трябва да се не само 
взаимосъвместими, но и взаимозаменяеми 
със сходни продукти на други фирми.

Facility Perspectives: Дали системите с 
отворен код са единственият начин за 
по-ефективен мениджмънт на сградния 
контрол?

БХ: Всеки, който наистина иска да 
има пълен контрол върху сградата, 
ще поиска да има система с отворен 
код. Вече ги възприемаме за даденост 
заради компютрите, разрастващите се 
комуникации и електрониката, насочена 
към консуматорите. Кога за последно сте 
си купували компютър на дадена компания, 
като процесорът, паметта, твърдият диск, 
мониторът, принтерът и софтуерът да са 
били произведени от същата компания? И 
защо продължаваме да действаме по този 
начин по отношение на нашите сгради? 
Мениджърите, които са минали от платени 
към отворени системи, усещат свободата, 
която получават по този начин. Какво става, 
когато един продукт или система остарее? 
С консолидацията на бизнеса много системи 
излизат от употреба. Това означава, че 
много фасилити мениджъри ще са принудени 
да подменят контролните си системи 
днес или утре. Една система с отворен 
код не би създала проблеми, що се отнася 
до съвместимост с по-стари или нови 
продукти. Самите сгради стават по-гъвкави 
и дават повече възможности за разширение.

Facility Perspectives: Какво ще 
посъветвате мениджърите, които са 
се насочили към безжичните решения за 
сграден контрол?

БХ: В момента светът се е побъркал 
по безжичните технологии за контрол и 
е нормално фасилити мениджърите да са 
привлечени от идеята да сложат край на 
прокарването на нови и нови кабели. За 
нещастие много от тях се сблъскват с 
недостатъците на безжичния контрол чак 
след като са го инсталирали в сградата. 
Някои от най-разпространените проблеми 
са, както следва:

 само една фирма предлага дадени сензори 
и контроли, тъй като имат протокол за 
лиценз. Докато някои фирми твърдят, че 
използват отворен стандарт, се оказва, че 
предлагат лицензирани собствени продукти

 батериите би трябвало да издържат 
по 5-10 години, но лошото изпълнение на 
мрежата налага смяната им всяка година

 надеждността си остава сериозен 
проблем, тъй като поради звукова или 
шумова интерференция някои устройства 
може да „изчезнат” от системата, а на 

практика да са си там.
 най добрият вариант за тези, които 

искат безжична система, е да приложат 
двоен усукан гръбнак (twisted pair backbone) за 
контролните елементи с голяма значимост 
и безжични системи за второстепенните 
неща като термостати и фотоклетки 
(remote sensors).

Ситуацията в чужбина
Не за първи път споменаваме, че сред 
представителите на индустрията се е 
разпространило усещането, че фирмите в 
бизнеса трябва да положат повече усилия 
в предлагането на по-нататъшно обучение 
и професионално развитие на фасилити 
мениджърите, които искат да управляват 
по-ефективно системите за контрол на 
сградите. В Обединеното кралство уебсайтът 
на Асоциацията на индустриалците в сградния 
контрол (BCIA) предлага основна информация 
за BCIA, условия на членство, конкретни 
събития на индустрията, обучения и практики, 
както и набор от публикации, които могат 
да бъдат свалени безплатно. Предлага се и 
подробен технически сертификат за контрол 
на сградите в шест модула: основи на HVAC 
и строителните технологии, технология 
на измерванията и контрола, хидравлика в 
обслужването на сгради, контролни функции 
в топлоцентрали, контрол на вентилацията 
и климатизацията и охладителни технологии. 
В края на всеки модул се провежда тест и ако 
кандидатът получи необходимите точки, му 
се издава сертификат. След завършването на 
1-3 модули се издава технически сертификат 
на индустрията по сграден контрол. 
Документът може да се използва също за 
получаване на удостоверяваща карта за 
квалификационна степен инженер по сграден 
контрол от Съвместния индустриален 
борд (Electrical Contracting Industry-JIB). След 
успешното завършване на 4-6 модула се издава 
сертификат за напреднало ниво в сградния 
контрол. 

Основна цел е да се осигури развитието 
на технологиите според нуждите на 
клиента, но също и осигуряването на 
добро разбиране на устройствата от 
хората, които ги поръчват. Въпросът за 
по-задълбочени материали по темата също 
беше повдигнат, като акцентът беше 
поставен върху нуждата от разбираемо 
написано ръководство за използване, което 
ясно да описва целта на устройството, да 
има приложен шаблон със стандартните 
спецификации, да предлага информация как 
трябва да се разчитат ежедневните данни 
и съвети за справяне с проблемите, които 
изникват по време на експлоатацията 
или поддръжката. Заговори се и за 
необходимостта от тестови протоколи, 
които да се издават веднъж на няколко 
години, за да гарантират, че системата 
работи на най-високоефективни нива.

В крайна сметка всички проблеми 
се свеждат до нуждата от по-добра 
комуникация между проектанти, 
производители, доставчици и фасилити 
мениджъри. 

Мелани ДРЪМЪНД, 
сп. Facility Perspectives

Отворените системи 
предлагат по-добра 
възможност за разшире-
ние: нови продукти, 
компоненти и прило-
жения могат лесно да 
бъдат интегрирани в 
системата в бъдеще

Сградни системи
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Подови настилки

Подовата настилка 
в съвременния офис

ОЩЕ С ПЪРВАТА КРАЧКА В ОФИСА на една 
компания се създава впечатление 
за професионализма, ценностите 

и характера на организацията. Добрият 
имидж е един от ключовите фактори за 
успеха, а добре изглеждащият под може 
да отправи правилното послание към 
клиентите. От друга страна, работната 
обстановка трябва да осигурява 
необходимия комфорт и уют. Приятната 
среда и атмосфера не само кара хората 
да се чувстват добре, но и се отразява 
позитивно на тяхната работа.

С непрекъснато нарастващите 
изисквания вече не е достатъчно подът да 
бъде само естетически издържан, а трябва 
да отговаря и на множество допълнителни 
критерии. Непрекъснатият трафик на хора, 
движение на столове с колелца и предмети, 
атака от различни почистващи химикали, 
разливане на течности, пепел от цигари 
и др. са част от въздействията, които 
понасят подовите покрития. Ето защо 
съвременните настилки трябва да бъдат 
с високата степен на износоустойчивост, 
термоустойчивост, да имат добри 
шумоизолиращи свойства, да имат 
антихлъзгащо и антистатично действие и 
естествено да бъдат лесни за поддръжка. 

Всяка стая, зала или част от офиса имат 
своите специфични подови изисквания, 
които трябва да бъдат задоволени за 
постигане на максимално удобство 
на работната среда. Подходящият 
избор спрямо нуждите на конкретното 
помещение е свързан с добро познаване на 
специализираните подови настилки, които 
предлагат широка гама от технически 
решения.

Част от множеството чуждестранни 
компании, предлагащи офис решения, са 
холандско-белгийската компания DESSO и 
немската ARMSTRONG FLOOR PRODUCTS 
EUROPE, представени на българския пазар 
от фирма „РЕКОРДИ” ООД. До месец април 
2006 г. двете компании работят като 
партньори за задоволяване на нуждите 
на потребителите. Благодарение на 
интензивно проучване на пазара и 
клиентите, консултиране с архитекти, 
дизайнери и крайни ползватели, следенето 
и развиването на нови технологии и 
непрекъснатите иновации компаниите 
могат да ви предложат най-добрите подови 
решения съгласно нуждите и бюджета на 
клиента. Всички продукти отговарят на 
стандартите, определени от Европейския 
съюз, и притежават сертификати за 
качество и отговарят на изискванията за 
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Подови настилки

опазване на околната среда.
Интериорните решения за офиса, които 

фирма ARMSTRONG развива и предлага, са в 
три основни направления - линолеум, винил 
(PVC) и пресовани материали (мокети).

Линолеумът е класиката в подовите 
покрития. Това е уникален в екологично 
отношение продукт, съчетаващ в себе си 
приятна топлота и комфорт. Изработен 
е изцяло от естествени материали - 
дървени или коркови стърготини, ленено 
масло, естествени смоли и пигменти върху 
лист от конопено платно. Материалът 
има добри еластични свойства, не се 
уврежда от водата, устойчив е на мазнини 
и разтворители, трудно задържа прах, 
почиства се лесно и е пожаробезопасен. 
Лененото масло в състава му играе ролята 
на естествен антисептик, с което се 
обясняват и хигиеничните му свойства. 
Ето защо линолеумът се използва не само 
за нуждите на офиса, а много често се 
поставя в болници, кухни и други помещения 
с високи хигиенно-санитарни изисквания.

ARMSTRONG предлага широка палитра 
от линолеуми, разделени в осем продуктови 
групи с различни стандартни дебелини. 
Многообразието от цветове и шарки 
може да покрие изискванията и на най-
претенциозните клиенти и да придаде на 
техните офиси необходимия лукс и блясък. 
Възможността да се положи удебелена 
настилка в зоните с по-интензивен трафик 
и по-тънка в останалите помещения, 
без да се променят дизайнът и линията,  
позволява да се постигне ефект на 
оптимизиране на крайната цена.

Marmorette, Linorette, Lino Art, Star 
Colorette, Uni Walton и Granette са линолеуми, 
предлагащи се в различни цветови гами. 
За любителите на камъка и гранита 
Granette е чудесен избор, който е имитация 
на тези материали. Продуктите 
отговарят на изискванията за пожарна 
безопасност, антихлъзгащ ефект, висока 
износоустойчивост и са с добра редукция 
на звука. Линолеумите могат да бъдат 
предложени и с разработената от фирмата 
система за повърхностна екологична 
защита PUR.

Продуктът Linodur e тежката 
артилерия в арсенала на произведените от 
ARMSTROG линолеуми. Материалът е с 4 
мм дебелина и първоначално е разработен 
за индустриално приложение в помещения 
с голяма натовареност. Предлага се в 9 
разцветки и има отлични износоустойчиви 
показатели.

Korkment е продукт, изработен от 

естествени материали по метод, който е 
подобен на използвания за производството 
на стандартните линолеуми с дървени 
стърготини, като пълнежът е от корк 
- парчета или гранули. Вложеният корк 
удължава живота, еластичните свойства 
и гъвкавостта и има голяма устойчивост 
на натиск и триене, какъвто в офисите 
се получава от движението колелцата на 
столове и кантонерки. Материалът е с 
много добро антистатично действие и има 
високи шумопоглъщащи характеристики.

PVC
Това е продукт, които се израбова на 
база на поливинилхлорид (PVC), допълнен 
с пластификатори, стабилизиращи 
и инертни материали и пигменти. 
Настилката се предлага на рула и плочи, 
които са отлично решение за зони със 
засилен трафик и с необходимост от 
лесна поддръжка. В съвременните офиси 
разходите на време, усилия и пари за 
почистване и поддръжка на подовата 
настилка е фактор, който никой мениджър 
не трябва да подминава с лека ръка. 
Настилките на базата на PVC са едни от 
най-подходящите в това отношение.

Качества, които ги правят предпочитани 
за офис под, са лесната поддръжка и 
липсата на фуги, които се почистват 
трудно и задържат мърсотия. Въпреки 
своята гладкост те отговарят 
на стандартите за антихлъзгаща 
повърхност. PVC настилките имат добра 
износоустойчивост и дълготрайност на 
типичните за офиса натоварвания.

Мокети
Разнообразието от продукти на 
текстилна основа е огромно, с което 
се покриват дори най-специфичните 
изисквания, свързани със стандартите 
за подово покритие в офисите. В 
зависимост от това какъв е акцентът 
върху настилката в определена зона - лукс, 
комфорт при ходене, шумоабсорбция или 
устойчивост на интензивен трафик на 
ниска цена може да се изберат мокетни 
плочи или рула с широк диапазон от 
цветове, структура и дизайн.

Основните преимущества на 
текстилните продукти на DESSO & 
ARMSTRONG са ниските разходи по 
поддръжка, благодарение на специално 
разработените полиамидни нишки с 
тефлоново покритие. Те са устойчиви на 
замърсявания от вино, кафе и др. течности 
и не избеляват от въздействието на 
ултравиолетовите лъчи. Разработените 
мокети имат много добри антистатични 
показатели и шумопоглъщащи свойства. 
Те са с висока степен на пожарна 
безопасност и са пригодени за интензивни 
натоварвания.

Познаването на възможните решения, 
предлагани на пазара на подови настилки, 
както и установяването на специфичните 
изисквания, свързани с условията на работа, 
ще помогне да се вземат правилни решения 
за изграждането на един съвременен офис. 

Всички продукти 
отговарят на стандар-
тите определени от ЕС 
и притежават серти-
фикати за качество.

„РЕКОРДИ” ООД, 
София 1510, 
ул. Ильо Войвода № 13, 
тел. 02/ 945 43 91, 
факс 02/ 945 50 14;  
www.rekordi.com 
e-mail: office@rekordi.com 
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Роля на основата при 
подовите покрития
Добрата основа няма алтернатива, но има различни начини, за да се постигне качествено покритие

строителство или обновяване, основата 
е бетонна плоча, мозайка или циментова 
замазка. В последния случай върху бетонните 
плочи се прави замазка 5-6 см от цимент 
(в по-малки количества) и пясък, върху 
която се поставя настилката. И в трите 
случая важат, общо взето, еднакви основни 
изисквания, които варират по някои 
показатели в зависимост от вида подово 
покритие - на дървена основа, керамични или 
саморазливни на епоксидна основа. 

Саморазливни настилки
В повечето случаи дебелината на 
саморазливните настилки не превишава 
8-10 милиметра, като дори и това е 
впечатляваща дебелина. При тези условия 
няколко фактора са важни. 

На първо място, неравностите 
и денивелацията създават риск от 
неравномерно разпределение на покритието, 
което лесно може да доведе до повреди 
в ранен етап от експлоатацията на 
помещенията. Допълнителната обработка 
преди поставянето на тези настилки в 
повечето случаи е задължителна.

Ако помещението е складово, основата 
задължително трябва да е съобразена 
с очакваните товари. Несъобразената 
здравина на основата може лесно да 
компрометира и целостта на настилката 
при евентуално нарушаване на целостта 
на основата под нея. В повечето случаи в 
такъв тип помещения основата е бетон или 
замазка. Във втория случай, за да се увеличи 
здравината, обикновено замазката се 
обогатява с повече цимент.

Чистотата на основата обикновено 
се осигурява при самото поставяне. Тя 
се обезпрашава, почиства от всякакви 
замърсявания (обикновено неколкократно) 
и след това се грундира. Целта е да няма 
замърсители, които да пречат на доброто 
слепване на настилката с основата. Прахът 
може да се окаже сериозен проблем и 
обикновено до помещенията се допускат 
минимален брой хора освен апликаторите от 
началото на почистването до поставянето 
и втвърдяването на настилката. 
Влажността на основата играе особено 
важна роля при настилки, които не са 
водоразредими. Критерият обикновено е 
влагата да не е повече от 4% при покрития 
от този тип.

Лошата основа обик-
новено изисква допъл-
нителна обработка, 
което означава две 
неща - време и пари

ЗНАЧЕНИЕТО НА ОСНОВАТА
Основата при грубия строеж е нещо, 
което рядко тревожи особено много 

инвеститорите. Въпреки това вниманието 
към нея е важно, тъй като тя в голяма 
степен влияе на качественото поставяне на 
подовите покрития, тяхната издръжливост, 
естетичен вид и леснотата на поддръжката. 
Тези факти водят до следствието, 
че лошата основа обикновено изисква 
допълнителна обработка, което означава 
две неща - време и пари. В зависимост 
от стабилността, неравностите и 
влажността на основата, поставянето на 
повечето настилки ще изисква сериозни 
запаси и от двете, за да е качествено 
изпълнението на проекта.

Традиционният подход към основата на 
подовите настилки е занемарен, особено при 
индустриални помещения, където в повечето 
случаи тя е от голяма важност, най-вече 
ако става въпрос за обекти, подлежащи 
на специални изисквания от страна на 
ХЕИ и други служби. В тази група попадат 
складове и/или производствени помещения 
за храни и лекарства, химически вещества 
и др. Настилките за тези помещения 
са регулирани институционално по 
отношение на почистването, поддръжката, 
екологичната съобразност, устойчивостта 
към химикали - от една страна - и съобразени 
с товароносимостта, от друга. При такива 
условия решението често е саморазливни 
настилки - лесни за поддържане и гъвкави, 
което решава проблема с товарите, както 
и антисептични и прахоограничаващи, 
което в повечето случаи решава и 
проблема с регулаторните изисквания. 
Основата е от особено ключово значение 
за тях. В общия случай изискванията са 
за основа без големи неравности, но леко 
обработена, за да се създадат условия за 
добра кохезия с настилката, без да има 
места с изтъняване на покритието. Нужно 
е и влажността да бъде под определени 
минимални нива, както и сигурност, че тя 
няма да се покачва след поставянето на 
настилката. Тези изисквания обаче далеч 
не са ограничени до индустриалните 
помещения и до саморазливните настилки. 
Те играят важна роля и при поставянето на 
настилки на дървена или керамична основа, 
които са много по приложими в битови 
или бизнес помещения. В зависимост от 
вида помещение и реалния проект - ново 
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Паркети
Не много по-различна е ситуацията при 
другите видове подови покрития. И тук 
условията за качествен и евтин монтаж 
зависят изключително от основата.

Неравностите играят своята роля и при 
паркетните покрития - най-често те водят 
до неравности и на повърхността, както 
и до напрежение в отделните елементи. 
Това донякъде може да бъде смекчено с 
топлоизолация, която има и функция да 
смекчи неравностите. Въпреки това, имайки 
предвид, че паркетите са предназначени 
за бизнес и битови помещения, където 
естетиката е доста по-сериозен фактор, 
равната основа води до избягване на 
неравности и видими разделения между 
отделните елементи. Особено при 
ламинираните покрития неравностите в 
основата могат и да се усетят лесно освен 
при голямо количество топлоизолационен 
материал, но и това не е желателно 
решение. 

Отново поради факта, че паркетите се 
използват в бизнес и битови помещения, 
товароносимостта не е от толкова голямо 
значение при тях. Затова и обикновено 
основата е бедна на цимент замазка или 
мозайка, ако става въпрос за реновация.

Влажността, както и при саморазливните 
настилки, е ключов фактор. При влажна 
основа покритията на дървена основа могат 
да поемат от влажността и това да доведе 
до деформации. Докато при саморазливните 
настилки проблемът е кохезията на 
свързващия агент с основата, при 
паркетите основен и добре известен риск 
е раздуването на дървото при проникване 
на влага, независимо дали това се случва 
на повърхността на настилката или чрез 
основата.

Керамични покрития
Керамичните покрития като теракота, 
гранитогрес и мрамор като цяло имат 
по-ниски условия към основата, но и при 
тях не трябва да бъде занемарявана или 
подценявана.

Неравностите играят по-малка роля, тъй 
като може да използва повече свързващ 
агент като теракол. Въпреки това този 
вариант е неефективен, тъй като оскъпява 
поставянето и може да бъде избегнат 
при по-внимателен контрол при ново 
строителство. По-сериозни неравности 
задължително трябва да бъдат подложени на 
обработка.

Товароносимостта зависи от очаквания 
товар, но керамичните покрития са по-
популярно решение за битови и бизнес 
помещения, така че в повечето случаи 
основата е замазка с по-ниско съдържание 
на цимент. А и самите керамични настилки 
(особено мраморите) имат по-висока 
механична устойчивост.

Отново при теракота и покрития на 
керамична основа като цяло не е нужно 
основата да е суха. При тях свързващият 
материал е на водна основа и влажността не 
представлява такъв проблем. 

Венцислав ТОПУЗОВПодовото покритие се избира според функциите на помещението
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Отпадъците - 
една актуална тема

НЕ ЗНАЯ ДАЛИ ТЕМАТА НА ТАЗИ СТАТИЯ ще 
ви прозвучи следновогодишно, но със 
сигурност е актуална и интересува 

много от нас. Все пак на всеки фасилити 
мениджър му се налага да организира 
събирането и извозването на битовите 
отпадъци в обекта, който ръководи. Като 
си помислим и за сумите, които плащаме 
за такса битови отпадъци - обикновено в 
голям размер, се оказва, че темата е доста 
важна. Още в самото начало желая да направя 
следното уточнение: наредбата, за която 
говоря в статията, е валидна и действаща 
на територията на град София.

В Столичната община редът за 
определяне и събиране на такса за битови 
отпадъци е регламентиран с Наредбата за 
определяне и администриране на местни 
такси и цени на услуги, предоставяни от 
Столичната община, приета с решение 

№894 по протокол №93 от 23.11.2006 г. на 
Столичния общински съвет.

С тази статия ще се опитам да 
анализирам Наредбата за определяне и 
администриране на местни такси и цени 
на услуги, предоставяни от Столичната 
община, на база собствен опит, търсения, 
консултации и решения. Надявам се, че ще 
успея да представя малко по-интересно тази 
суха материя. Може би за едни от вас тази 
информация ще бъде нова, за други - отдавна 
известна, но се надявам, че тази статия ще 
ви бъде полезна и интересна!

Такса битови отпадъци
Като начало нека разгледаме компонентите 
на такса битови отпадъци и тяхното 
изражение в промили според гореописаната 
наредба, а именно:
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годината. В седемдневен срок от подаване 
на декларацията дирекция “Регулиране на 
търговската дейност” изпраща екземпляр 
от същата за процедиране в дирекция 
“Приходи и администриране на местни 
данъци и такси” и в Столичния инспекторат.

Размерът на таксата за битови отпадъци 
за един съд за една година се определя 
за всеки район поотделно от Столичния 
общински съвет при определена честота 
на извозване в зависимост от вида и 
обема на съдовете, като цена за услугите 
по сметосъбиране и сметоизвозване 
и обезвреждане. Това означава, че 
годишната цена за обслужване на един съд 
включва елементите сметосъбиране и 
сметоизвозване и обезвреждане на такса 
битови отпадъци .

В случай че изберете тази възможност, 
заплащате на общината:

- таксата за използване на заявения съд в 
годишен размер,  определен от Столичния 
общински съвет

- такса за услугата по поддържане на 
чистотата на териториите за обществено 
ползване в размер, пропорционален в промили 
на отчетната стойност на имота.

2. Чрез пряко договаряне
При тази възможност в срок от 1 

октомври до 30 ноември на предходната 
година подавате молба по образец до кмета 
на Столичната община чрез дирекция 
“Регулиране на търговската дейност”. 

Към молбата прилагате:
 нотариално заверен препис от 

договор за извършване на услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване на 
битови отпадъци. Договорът съдържа 
информация за собственика, респективно 
ползвателя с учредено право на ползване, 
местонахождението и вида на имота, 
количеството битови отпадъци, 
седмичната честота на сметоизвозване, 
цената на услугата, както и срокът на 
действие - една календарна година

 удостоверения за актуално състояние на 
страните по договора

 документи съгласно ЗУО, 
удостоверяващи правото на обслужващата 
фирма да извършва услугата по 
сметосъбиране и сметоизвозване на битови 
отпадъци. 

Въз основа на документите в срок до 30 
декември кметът на Столичната община 
издава заповеди, определящи имотите, 
за които се допуска пряко договаряне. 
В седемдневен срок от издаване на 
съответната заповед дирекция “Регулиране 
на търговската дейност” изпраща екземпляр 
от нея за процедиране в дирекция “Приходи и 
администриране на местни данъци и такси” 
и в Столичния инспекторат.

При предсрочно прекратяване 
на договорите, предприятията и 
организациите, ползващи услугата, 
уведомяват в седемдневен срок кмета 
на Столичната община чрез дирекция 
“Регулиране на търговската дейност” 
и от началото на месеца, следващ 
прекратяването на договора, дължат 
такса битови отпадъци,  определена 
пропорционално в промили на база отчетна 
стойност на имота или имотите. 32

1. Услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване - 4.2 промила

2. Обезвреждане в депа и други съоръжения 
за битови отпадъци - 4.8 промила

3. За поддържане на чистотата на 
териториите за обществено ползване в 
населените места - 3 промила.

Размерът на таксата се определя за всяка 
услуга поотделно. Посочила съм цифрите 
в промили, актуални към днешна дата, 
тъй като в началото на всяка календарна 
година Столичният общински съвет гласува 
съответните промени.

Кой плаща и какво 
плаща всъщност
Съгласно наредбата таксата се определя:

 За имоти на граждани и жилищни имоти 
на предприятия -  пропорционално в промили 
на база данъчна оценка на имотите.

Изключения в тази графа са:
 от таксата не се събира елементът 

сметосъбиране и сметоизвозване за имоти, 
които няма да се ползват през цялата 
година 

 не се заплаща таксата за незастроени 
нежилищни имоти на граждани, попадащи 
извън границите на организираното 
сметосъбиране и сметоизвозване.

За тези обстоятелства в срок от 1 
ноември до 31 декември на предходната 
година е нужно да се подаде съответната 
декларация по образец в отделите “Местни 
данъци и такси” на дирекция “Приходи и 
администриране на местни данъци и такси”, 
по местонахождение на имота.

 От таксата не се събира елементът 
сметосъбиране и сметоизвозване за имоти 
на предприятия и граждани, попадащи 
извън границите на организираното 
сметосъбиране и сметоизвозване.

 За имоти публична общинска 
собственост не се заплаща такса.

 За нежилищни имоти на предприятията 
наредбата, член 22,  регламентира три 
възможности за заплащане на таксата:

1. Според количеството на битовите 
отпадъци съобразно вида и броя на 
съдовете за съхраняването им и 
честотата на сметоизвозване 

При избор на тази възможност е 
необходимо в срок от 1 октомври до 
30 ноември на предходната година да 
подадете декларация по образец до кмета 
на Столичната община чрез дирекция 
“Регулиране на търговската дейност”. 
В декларацията посочвате вида и броя 
на съдовете за съхранение на битовите 
отпадъци, които ще използвате през 

Редът за определяне и 
събиране на таксата 
за битови отпадъци е 
регламентиран с Наред-
бата за определяне и
администриране на 
местни такси и цени на 
услуги, предоставяни 
от Столичната община
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Сметосъбиране

31
Предприятията, сключили договори с фирми, 
извършващи услугата по сметосъбиране и 
сметоизвозване, дължат такса на общината 
за:

1. Обезвреждане на битовите отпадъци в 
депа и други съоръжения 

2. Поддържане чистотата на 
териториите за обществено ползване 
в размер, пропорционален в промили на 
отчетна стойност на имота или имотите.

 Освен средствата, които дължите на 
общината, в този случай заплащате и на 
фирмата, с която сте сключили договор за 
услугите по събиране и транспортиране на 
битовите отпадъци, съгласно договорена 
цена и честота на обслужване.

Важно уточнение: Пряко договаряне 
се допуска само за нежилищни имоти на 
предприятията.

Фирмите концесионери нямат право да 
извършват на територията на Столичната 
община услугите по сметосъбиране и 
сметоизвозване по договори с предприятия 
с цени, по-ниски от тези, определени в 
концесионните договори.

3. Пропорционално в промили
В този случай такса битови отпадъци за 

предприятията и организациите се определя 
пропорционално в промили на база отчетна 
стойност на имота или имотите.

Таксата включва услугите по:
 сметосъбиране и сметоизвозване
 обезвреждане в депа или други 

съоръжения за обезвреждане на битови 
отпадъци

 поддържане чистота на териториите за 
обществено ползване.

Таксата дължите изцяло на Столичната 
община.

Предимства и недостатъци на 
възможните начини за плащане 
на такса битови отпадъци

 вариант пропорционално в промили
предимства: 

 заплаща се веднъж годишно (или четири 
пъти годишно - при равни годишни вноски) и 
имате отношение към нея при заплащането 
на размера й.

недостатъци:
 съществува риск за качеството на 

услугата
- няма възможност за разполагане на 

собствени съдове за събиране на отпадъци 
в дадения обект, а трябва да се използват 
съдовете от общата система, които се 
намират на територия на общината

 висок размер на налога
 липсва количествено измерение за 

съотношението платен налог - количество 
услуга, която да получите

Отпадъците...
 не се отчита реалната необходимост 

на обекта от съдове за събиране на 
отпадъците

 не е възможно да регулирате 
честотата на извозване

 трудно може да повлияете върху 
нелицеприятни гледки (препълнени 
контейнери, разпилени отпадъци, увредени 
и замърсени съдове).

 вариант според количеството на 
битовите отпадъци съобразно вида и 
броя на съдовете за съхраняването им и 
честотата на сметоизвозване 

предимства:
 намалявате средствата, които 

дължите на общината, като не заплащате 
елементите сметосъбиране и обезвреждане

 сами определяте вида на необходимите 
ви съдове и честотата на тяхното 
обслужване за вашите обекти.

недостатъци:
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Сметосъбиране

на услугата, да поставяте изисквания в 
процеса на работа

 годишната цена за обслужване на един 
съд е определена при честота един път 
седмично; тази цена е различна за всеки 
район на територията на Столичната 
община

 цената за обслужване се определя 
от общинския съвет, след като 
е изтекъл срокът за заявяване на 
необходимите контейнери и честотата на 
сметоизвозването им.

 вариант чрез пряко договаряне
предимства:
- намалявате средствата, които 

дължите на общината, като не 
заплащате елементите сметосъбиране 
и сметоизвозване (за 2007 г. елементът 
сметосъбиране и сметоизвозване е 4.2 %0, 
при общ размер на налога 12%0)

- сами определяте броя и вида на 
необходимите ви съдове и честотата 
на тяхното извозване в зависимост от 
конкретните нужди на вашия обект

- получавате качествена услуга, 
съобразена с вашите изисквания

- заплащане за реално почистени и 
транспортирани контейнери

- предоставяне на нови съдове за събиране 
на отпадъците

- обслужване на съдовете извън приетия 
график.

недостатъци:
- не дава 

възможност за 
спестяване и на 
средствата за 
обезвреждане

- естествено 
съществува риск от 
избор на некоректен 
партньор.

Като обобщение 
бих направила 
следната оценка на 
възможните начини 

за заплащане на такса за битови отпадъци:
1. Пропорционално в промили - носи високи 

разходи и липса на измеримост на услугата.
2. Според количеството на битовите 

отпадъци съобразно вида и броя на 
съдовете за съхраняването им и 
честотата на сметоизвозване бих 
препоръчала за обекти с малко количество 
на генерираните отпадъци, в случай че в 
обектите няма голям обществен достъп и 
не се очаква високо ниво на качеството на 
услугата.

3. Чрез пряко договаряне - добър 
вариант е за обекти, от чиято дейност 
се генерират значителни количества 
отпадъци (над 2-3 контейнера тип “Бобър” 
дневно). Обекти, които предполагат голям 
обществен достъп (големи търговски 
обекти, административни сгради, 
бизнес центрове). Обекти, за които се 
очаква високо качество на услугата и 
ежедневно поддържане на чистотата на 
територията. 

Като цяло всичко е въпрос на сметки и 
анализ, който ще ви покаже кой вариант е 
най-подходящ за дадения обект. 

Бисера ИВАНОВА

 съществува потенциален риск за 
качеството на услугата, която получавате

 през текущата година не може 
да коригирате броя и честотата на 
обслужване на съдовете за събиране на 
отпадъци. При евентуално договаряне 
на актуализация няма гаранция кога във 
времето същата ще бъде изпълнена

 липсва възможност за извънредно 
обслужване извън утвърдения график

 услугата се предоставя от същото 
дружество, което извършва и общото 
сметосъбиране - концесионера

 малка е възможността да ви бъдат 
предоставени за ползване нови съдове за 
събиране на отпадъците

 съществува риск за навременно 
отремонтиране на увредени контейнери

 в общия случай липсва лице от страна 
на изпълнителя, с когото да комуникирате и 
да координирате качеството на изпълнение 

Фирмите концесио-
нери нямат право да 
извършват услугите 
по сметосъбиране и 
сметоизвозване по до-
говори с предприятия с 
цени, по-ниски от тези, 
определени в концесион-
ните договори
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Офис 
рециклиране
До 77% от отпадъците, генерирани в една офис сграда, 
могат да бъдат рециклирани

Сметосъбиране

Успешната програма 

за рециклиране задъл-

жително трябва да 

започне от бюрото на 

всеки служител

РЕЦИКЛИРАНЕТО Е ВАЖНА ЧАСТ от 
интегрирания план за управление на 
твърдите битови отпадъци. Ако 

вашата фирма или организация генерира 
много хартиени отпадъци, тогава вие 
можете да направите една успешна 
програма за „офис рециклиране”. До 77% 
от отпадъците, генерирани в една офис 
сграда, могат да бъдат рециклирани. Това 
количество се достига, като се рециклират 
използвана хартия за принтер, копирна 
хартия, бележки, доклади, канцеларски 
материали, опаковки от храни и напитки. 
Пазарът на използвана хартия за 
рециклиране е огромен. Една програма за 
събиране и рециклиране може да намали 
разходите на компанията. Компании с 
50 и повече служители може спокойно да 
очакват, че ще генерират достатъчен 
обем хартия, за да бъде програмата за 
рециклиране ефективна. 

Малките компании също могат да 
рециклират офис отпадъци. В много случаи 
фирмите в една офис сграда могат да се 
комбинират и да събират и рециклират 
заедно отпадъците. 

Проучване на отпадъците
 Визуално проучване - погледнете в 

няколко произволни кошчета за отпадъци в 
офиса или в цялата бизнес сграда и вижте 
кои са най-често срещаните видове хартия 
и отпадъци от опаковки. Вижте разликата в 
отпадъците при един чиновник и в кабинета 
на мениджърите. 

 Видове отпадъци - чрез визуалното 
проучване ще разберете кои са различните 
видове хартия и материали, които можете 
да рециклирате. Когато определяте 
видовете отпадъци, винаги имайте предвид 
и конфиденциалните материали. 

 Специални грижи - когато търсите 
рециклираща компания, която да събира 
отпадъците, вие трябва да бъдете наясно 
точно каква програма ще ползвате за 
рециклиране на отпадъците. Трябва 
да знаете колко често ще предавате 
отпадъците, колко често правите копия, 
дали архивирате данните си на хартия и 
колко пъти в годината се прави това. 

Много компании в Западна Европа 
решават да предават за рециклиране 
само полуконфиденциални материали, 
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намалена, ако на контейнерите има залепени 
стикери какво е позволено и какво не да се 
събира за рециклиране. 

По един голям контейнер за всеки 
петнадесет до двадесет души е напълно 
оптимално. Тези контейнери трябва също 
да имат големи и четливи етикети - „За 
офис хартия само”; „За копирна хартия 
само”; „За кенове, стъклени и пластмасови 
бутилки само”; „Само за вестници”, за да 
не се използват като обикновени кошчета 
за боклук. До тези контейнери е хубаво да 
се слагат и кошчета за общи отпадъци, 
които да се различават от тези за разделно 
събиране на отпадъците, за да не се стига 
до объркване. 

В общите помещения като стаята 
с принтерите, копирните машини и 
т.н. предлагат най-доброто решение 
за поставяне на подови контейнери 
за събиране на отпадъчната хартия. 
Контейнерите за събиране на опаковки от 
храни и напитки могат да бъдат сложени 
в близост до стълбища, асансьори, стаи за 
почивка. 

Участието - ключът кум успеха
Подпомагането и образователните курсове 
са ключът към успеха на всички програми за 
рециклиране. Служителите ще участват, 
ако са добре информирани за програмата, за 
нейните цели и ползи. Три отделни стъпки 
за реклама на програмата са необходими 
- кратко известие с целите на програмата, 
кратки образователни сесии и последваща 
гласност на резултатите от нея. 

Намалете отпадъците, 
преди да са се генерирали
Повечето хора знаят или поне са чували 
какво означава да се рециклира, но малцина 
осъзнават, че преди да се рециклират, 
отпадъците могат да бъдат намалени или 
да се използват повторно. Колкото повече 
се намали консумацията и продуктите се 
използват многократно, толкова по-малко 
ще има за рециклиране и толкова по-малко 
отпадъци ще се генерират като цяло. 

Заключение
Макар една такава програма за рециклиране 
в офиса да е все още доста неприложима в 
българските условия, тя е нещо необходимо. 
Рано или късно зелената вълна от Западна 
Европа ще навлезе и в България. Вече има 
няколко фирми за оползотворяване на 
отпадъци от опаковки, така че програмата 
във вашия офис може да започне с разделно 
събиране на отпадъците от опаковки. 
Събраната ненужна офис хартия може да се 
предава в пунктове за предаване на хартия. 
Макар и да не носи някакъв материален 
приход, на това ще се гледа добре в 
обществото, а и служителите във фирмата 
ще си изградят навици, които ще предадат 
и на семействата си, и на децата си. А 
децата са тези, които ще усетят най-добре 
екологичните мерки, които ние можем да 
вземем днес. Петър ТАШЕВ

Факти 
 Рециклирането намалява 

разходите за отпадъците 
- рециклирането 
намалява количеството 
на отпадъците, които 
трябва да се изхвърлят 
на сметищата, и по този 
начин може да се намали 
сумата, която трябва да 
се плаща за отпадъците

 Рециклирането 
запазва ресурсите и 
околната среда - по-малко 
енергия е необходима 
за производството на 
хартия от рециклирани 
фибри, отколкото 
от живи дървета. 
Рециклирането също така 
намалява и количествата 
отпадъци, изхвърляни 
на сметищата, като по 
този начин се удължава 
техният живот. 

 Рециклирането 
помага на бизнеса 
- обвързването на 
бизнеса с обществената 
отговорност означава 
да си добър гражданин 
както на местно, така 
и на глобално ниво. Това 
включва опазване на 
околната среда чрез 
управление на ресурсите, 
такси и лицензи, 
образователни програми, 
рециклиране.

 Разделното събиране 
на отпадъците не е 
единственото нещо, 
свързано с рециклирането. 
Ако не се купуват 
продукти, направени от 
рециклирани материали, 
вие всъщност не 
рециклирате. За тези 
материали трябва да 
има и пазар, за да имат 
стойност. 

Сметосъбиране

като по-сигурна алтернатива от това 
да се изхвърлят направо на боклука, тъй 
като те биват унищожавани в процеса на 
рециклиране. 

Програмен координатор 
за отпадъците
За да се управлява ефективно една програма 
за рециклиране, ще ви бъде необходим 
и един програмен координатор, който 
да следи състоянието на системата. 
Координаторът трябва да е обвързан с 
рециклирането, да има организационен опит 
и да има добри комуникативни умения. 

В зависимост от големината на офиса 
или компанията на координатора няма да 
му трябват повече от няколко дена, през 
които да стартира програмата. След това 
на поддръжката ще се отделя не повече от 
няколко часа месечно. 

Координаторът е отговорен за 
избирането на търговеца на отпадъци, 
разработването на системата за 
събиране на отпадъци, информирането 
на служителите за техните задължения и 
следене на прогреса на програмата. 

Различни отпадъци - 
различни кошчета
Една успешна програма за рециклиране 
трябва да започне от бюрото на всеки 
служител. За да бъде ефективна, програмата 
трябва да се преустанови на първо място 
изхвърлянето на хартията в кошчетата с 
общите отпадъци. Координаторът трябва 
да снабди всеки служител с малък контейнер, 
където да се събира хартията, която ще се 
предава за рециклиране след това. Същата 
работа би свършило и едно празно чекмедже 
или празна кутия от хартия. След като 
мястото за складиране на използваната 
хартия се напълни, служителя изпразва своя 
контейнер в по-голям, разположен на удобно 
място в офиса или на етажа.

Както при всяка нова програма, така и 
при тази основна роля ще играят хората. 
Те ще трябва да си променят поведението, 
така че да може да се рециклира максимално 
количество хартия.

Успехът на програмата може да бъде 
увеличен и възможността за замърсяване 

Разделното събиране 

не може без програми 

за рециклиране и пов-

торна употреба на ре-

циклираните отпадъци
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ЕКОПАК - 
европейският модел 
за разделно събиране
Организацията преизпълни с 4000 тона ангажиментите на своите членове 
за оползотворяване на отпадъците от опаковки, валидни за 2007 г.

ВСЕКИ СЛУЖИТЕЛ ИЗПОЛЗВА СРЕДНО 
по 20 000 листа, или 100 кг хартия 
годишно. Ако 10 от тях използват за 

12 месеца рециклирана хартия, ще спасят от 
отсичане 13 дървета. Това са 130 дървета 
за 10 години - немалко, като се има предвид, 
че за последното десетилетие горите са се 
стопили с 6%. Подобна е статистиката за 
почти всички суровини на Земята - петрол, 
олово, калай, мед и други. Това кара все 
повече лидери на европейско и световно 
ниво да отделят средства за изследване и 
развитие на ефективни и щадящи технологии 
и инфраструктури, свързани с енергийна 
ефективност и възобновяема енергия. 
Част от този процес е  рециклирането и 
оползотворяването на отпадъци от опаковки. 
Според националното и европейското 
законодателство производителите и 
вносители на опаковани стоки имат 
ангажимент към оползотворяването на 
декларираните от тях опаковки. Те могат 
сами да организират процеса по разделното 
събиране и рециклиране, да плащат 
държавна такса или да изпълняват този 
свой ангажимент чрез някоя от шестте 
лицензирани организации по оползотворяване. 

Повече от 1200 водещи мултинационални 
и български компании избраха модела 
за оползотворяване на ЕКОПАК. Той се 
основава на най-масово прилаганата в 
Европа система за разделно събиране с три 
цветни контейнера (син - за хартиени и 
картонени опаковки, жълт - за пластмаса 
и метал, и зелен - за стъклен амбалаж), 
която гарантира икономически ефективно 
сепариране, рециклиране и оползотворяване 
на опаковките. По този начин отпадъците 
си от опаковки третират страни като 
Германия, Великобритания, Португалия, 
Испания, Унгария и други, а в България - 82 
общини с над 2.5 млн. жители, обхванати от 
системите за разделно събиране на ЕКОПАК. 

Компанията е регистрирана по Търговския 
закон като акционерно дружество без 
право да разпределя печалба и е първата 
лицензирана организация за оползотворяване 
на отпадъци от опаковки. ЕКОПАК не използва 
услуги и не извършва разплащания към 
своите акционери, което изключва конфликт 
на интереси  и пренасочване на средства. 
Набраните от продуктовите такси приходи 
се инвестират в изграждане на системи за 
разделно събиране в общините. За периода 
2006-2007 г. компанията инвестира 12.5 
млн. лева в контейнери, сметоизвозваща 
техника и сепариращи инсталации, 
което  гарантира цялостно обхващане на 
процеса на сортиране, транспортиране и 
оползотворяване на отпадъците от опаковки. 
Разделно събраните суровини се обработват  
в най-близката сепарираща инсталация 
на ЕКОПАК в Божурище, Горна Оряховица, 
Пловдив, Пазарджик и Стара Загора, а от 
началото на годината и в трите нови 
съоръжения в София, Варна и Плевен. Годните 
за рециклиране опаковки се транспортират 
до 27 завода за рециклиране по региони, 
което позволява преработка на отпадъците 
в максимална близост до местата на 
генерирането им. За 2007 г. ЕКОПАК предаде 
за рециклиране  62 000 тона отпадъци от 
опаковки и преизпълни с 4000 тона квотата 
за рециклиране съгласно Закона за управление 
на отпадъците. 

1784 София
Бул. „Цариградско шосе” №180
Тел: + 359 2 40 19 100, 
+359 2 40 19 101
E-mail: office@ecopack.bg
www.ecopack.bg

Повече от 1200 водещи мултинационални и български компании избраха модела 
на ЕКОПАК за оползотворяване на отпадъци от опаковки

Сметосъбиране
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Конферентната зала, 
или как да заседаваме
Какво трябва да притежава конферентната зала, за да е максимално удобна и функционална

ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАБОТНОТО НИ ВРЕМЕ 
преминава в срещи, заседания, 
съвещания, оперативки, преговори, 

презентации и други подобни мероприятия, 
в които се събираме с колеги, контрагенти, 
клиенти, гости на компаниите ни и други. В 
крайна сметка, за да бъдат нашите бизнес 
срещи добре планирани, ползотворни и 
ефективни, е необходимо да разполагаме или 
да наемем правилната зала за провеждане на 
даденото мероприятие.

Темата в тази статия мисля, че ще ви 
заинтригува, защото смятам, че няма 
административна сграда, която да не 
разполага поне с една зала за срещи. Освен 
офиси под наем могат да се отдават 
и зали за организиране и провеждане на 
различни мероприятия: семинари, обучения, 
конференции, представяния и други. За 
тази цел обаче трябва да сте подготвили 
и оборудвали наличните зали по подходящ 
начин. Много е важно залите, с които 
разполагате, да могат лесно и бързо да се 
разместват и използват за различни цели.

Кое е първото, 
за което трябва да помислим
Видът на мероприятието, което предстои, 
ще ни подскаже каква зала трябва да 
изберем. Типовете събития могат да бъдат 
най-разнообразни: за решаване на даден 
проблем, за идентификация на проблема, 
съвещание на даден отдел или дирекция, 
образователни, отчет на извършената 
работа, презентации, търговски преговори, 
инструктаж, конференции и други. Залата, 
в която ще се провежда събитието, 
е изключително важна за неговата 
ефективност и безпроблемно и гладко 
протичане. Осветлението, разпределението 
на местата, художественото оформление 
са от значение за това как ще се чувстват 
хората, които ще присъстват. Важността 
на заседателната или конферентната зала 
се вижда веднага, ако се замислим как би 
протекла една среща, проведена например 
в стола за хранене в сградата, и как би 
протекла същата в залата.   38

Конферентната зала
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37
За да направим правилния избор за зала, в 
която да се проведе дадено събитие, е нужно 
да си отговорим на някои въпроси, като 
например: достатъчно голяма ли е залата 
за всички участници, които сме поканили, 
има ли необходимото обзавеждане, има 
ли съответните вентилация, осветление 
и отопление? Изолирана ли е от външно 
влияние и шум? Оборудването достатъчно 
функционално и удобно ли е за целите на 
мероприятието, което ще се провежда в 
тази зала? Удобно ли е за всички участници 
да намерят и да стигнат до залата?

Какво е необходимо да има 
в една конферентна 
или заседателна зала
Развитието на компаниите предполага 
техните сгради да бъдат в съответствие с 
нормите за ергономичност, функционалност 
и организация на работа. Всичко това 
води до наличието на модерни зали с 
многофункционални възможности за 
организиране на делови срещи, конференции, 
презентации и други. Оформлението 
на залите трябва да се вписва в общия 
интериор на бизнес сградата. Желателно 
е използването на утвърдена символика, 
характерни цветове, които примерно се 
съдържат в логото на компанията, както и 
при възможност да се приложат характерни 
архитектурни детайли, които в повечето 
от случаите се вписват в съвременните 
архитектурни решения. Интериорното 
оформление на съвременно ниво трябва да 
се вписва в цялостното решение и да бъде 
съобразено със създаване на безопасни и 
здравословни условия на труд. След като сте 
решили част от помещенията в сградата да 
бъдат зали, важно е да обърнете внимание на 
следните елементи: 

 Подова настилка - тя трябва да бъде 
лесна за поддръжка, да не предизвиква 
постоянно подхлъзване, да не бъде лесна 
за надраскване при разместване на маси 
и столове. Например настилките тип 
велтер или мокет са шумоизолиращи, а 
настилките тип ламиниран паркет са лесни 
за използване.

 Мебелно оборудване - правилното 
подреждане на масите и столовете е 
много важно както за ефективното 
използване на залата, ефективното 
протичане на мероприятието в нея, 
така и от психологическа гледна точка за 
участниците. Има няколко възможности за 
подреждане на столовете. Всяка една от 
тях има своите предимства и недостатъци. 
Правоъгълната маса е подходяща за някои 
съвещания, но може да наруши контакта 
между участниците. Председателят на 

събранието може да се намира на така 
наречения президиум или да седи начело на 
заседателната маса, но пък се намалява 
контактът му с останалите членове на 
събранието. Председател, чието послание е, 
че всички са едно цяло, би трябвало да седи 
от дългата страна на масата, по средата. 
Това подреждане, от друга страна, може 
да попречи на успешното използване на 
визуалните средства, тъй като някои от 
участниците ще трябва да се извърнат, 
за да виждат, а други няма да виждат 
добре това, което се показва. Кръглата 
и елипсовидната маса спомагат за добър 
контакт между участниците. П-образното 
подреждане е подходящо за презентации 
и при използване на технически средства. 
„Рибената кост“, при която масите са 
подредени във форма на рибена кост, под 
ъгъл към говорещия или председателя , и 
„класна стая“ - редици от маси, насочени 
с лице към говорещия, са подходящи за 
събития, свързани със съобщаване на 
информация. При тези варианти обаче се 
загубва контактът между участниците. 
Добър начин за ръководене и обхващане 
на цялата аудитория, без да се нарушава 
контактът между участниците, е да се 
използва схемата „модифицирана рибена 
кост“, при която участниците се подреждат 
един срещу друг. Така председателят 
стои начело и ръководи събитието и в 
същото време организира успешна дискусия. 
Ресторантският модел, при който кръгли 
маси са наредени така, че хората заемат 

Конферентната зала
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половината маса, също е добър. Дори и за 
малки, неофициални съвещания, е необходимо 
да има подходяща малка заседателна зала, 
където участниците се чувстват удобно и 
равнопоставени.

 Други елементи са осветление, щори, 
техническо оборудване и инвентар като: 
озвучителна система със съответните 
опции -  конферентна система (стационарни 
микрофони) или безжична микрофонна 
система; система за симултанен превод; 
мултимедийна система; шрайбпроектор; 
преносим компютър; лекторски статив 
“Флипчарт”; видеомагнетофон, закачалки. 
При условие че това е корпоративна зала на 
дадена компания, е редно да бъдат поставени 
фирмените флагове или знамена, може да 
се предвиди изработване и поставяне на 
фирмения знак. 

 Залата може да украсите с декоративни 
зелени растения в саксии, с пиафлори с рязан 
цвят; с картини. Рекламни стенни пана, 
които да включват графични или пластични 
(смесени) информационни или имиджови 
изображения за основната дейност 
на компанията или нейната история, 
разработени в синхрон с целия интериор, 
също са подходящи за корпоративна зала.

 Според мен важни допълнения за една 
зала са наличието на стенен часовник, 
географска карта, показалки и други.

При подготовка на залата за конкретно 
мероприятие трябва да се уверите 
достатъчно ли са наличните маси и 
столове, необходимо ли е разместване и 

ново подреждане на мебелите, необходими 
ли са столове с падащо писалище; да бъдете 
сигурни, че необходимите средства като 
хартия, химикали, предварително подготвени 
материали за събитието са налице и са 
подредени; да се уверите, че са поставени 
табелки с имената на участниците, ако 
това е необходимо. Важно е и осигуряването 
на техниката и проверката й, а именно 
импровизираната дъска за писане, маркери, 
екран, микрофони, мултимедиа, преносим 
компютър. 

Евентуалните грешки 
Ще посоча няколко примера, които могат 
да създадат проблем, ако не сме помислили 
предварително по тези въпроси. При 
условие че се окаже, че сме избрали твърде 
малка конферентна зала за съответното 
мероприятие, участниците ще се 
притесняват, няма да се чувстват уютно 
и ще искат да напуснат залата колкото е 
възможно по-бързо. За компенсиране на това 
неудобство ще се наложи или да съкратите 
времето на мероприятието, независимо дали 
искате или не, или да увеличите честотата 
на паузите. Какво би се получило при избор 
пък на твърде голяма зала - участниците 
ще се пръснат из нея, дистанцирайки се 
от предстоящата тема на обсъждане. В 
този случай ще трябва да изолирате част 
от помещението. Затова е подходящо 
конферентната зала да има подвижни „чупещи 
се“ врати или прегради, чрез които лесно 
да се „реконструира“ според нуждите за 
предстоящата конференция, симпозиум и др. 

Други важни за фасилити мениджъра 
елементи от залата и нейната подготовка 
за събитие, които могат да доведат до 
грешки са:

 Осветеността на помещението - ако 
е твърде тъмно, това води до намаляване 
нивото на енергичност и творческите 
способности

 Вентилация и отопление - при условие че 
очаквате повече хора, залата задължително 
трябва да е с температура, по-ниска от 
обикновено поддържаната такава

 Оборудването - трябва да е удобно, 
но все пак да не кара участниците да се 
отпуснат прекалено много

 Местонахождение на залата - локацията 
трябва да е удобна, да има точно разяснение 
как ще се достигне до даденото място, 
вътре в сградата, в която се намира залата, 
също трябва да има указания как същата да 
бъде намерена

 Прекъсване - при условие че управлявате 
и стопанисвате и конферентни зали, според 
мен е нужно да се погрижите и за други неща, 
като например: наемателите във вашата 
сграда да са информирани за заетостта на 
залите, за да не извършват самостоятелни 
проверки, което ще доведе до прекъсване на 
мероприятието, разсейване на участниците. 
Звъненето на телефони в залата по време 
на събитие също е недопустимо. При условие 
че не сте поставили табелка на вратата 
за ограничаване на звъненето на телефони, 
ще се наложи да измислите друг начин за 
уведомяване на участниците. 

Бисера ИВАНОВА

Осветлението, разпре-
делението на места-
та, художественото 
оформление са от 
значение за това как 
ще се чувстват при-
състващите

Кръглата и елипсовид-
ната маса спомагат 
за добър контакт 
между участниците, 
докато П-образното 
подреждане е подходя-
що за презентации

общия интериор на бизнес сградата
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Техниката 
в конферентната зала
Задължителните елементи от оборудването в една конферентна зала 
според големината и предназначението й

С РАЗВИТИЕТО НА БИЗНЕС КУЛТУРАТА 
в България все повече нараства 
нуждата от наличието на конферентни 

зали на най-различни места. Конферентни 
зали има в бизнес сградите, собственост 
на големи компании, в бизнес центровете с 
офиси, отдавани под наем, и в бизнес хотели.

За да бъде използвана пълноценно 
една такава конферентна зала, е нужно 
оборудването в нея да отговаря на нуждите 
на презентатора и аудиторията. В 
зависимост от големината и конкретното 
предназначението на залата оборудването 
й може да се състои от различни елементи, 
отговарящи на исканията на ползващите я.

Малка конферентна зала 
(стая за срещи)
Конферентната стая обикновено е 
предназначена за вътрешнофирмени 

съвещания с участници до 20 души.
 Визуална апаратура: Тъй като 

участниците в една среща, провеждана 
в подобна стая, са сравнително близо до 
екрана, не е нужно дисплеят за изнасяне на 
презентацията да е много голям. Обикновено 
се ползва портативен цифров проектор 
или LCD дисплей/телевизор с достатъчна 
големина (повече от 30” диагонал). И двете 
технологии имат своите предимства и 
недостатъци. 

От една страна, портативният 
цифров проектор е с по-ниска цена от LCD 
екрана, но предлага по-ниско качество на 
изображението и се влияе силно от дневната 
светлина. 

От друга страна, изображението, 
предоставено от един такъв проектор, е 
значително по-голямо от това, предоставяно 
от LCD екрана. В практиката преносимите 
проектори се използват най-често за 

Правилният избор на оборудване в конферентната зала зависи от нейната големина
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Конферентната зала

презентации в малките помещения като 
конферентна стая. Положителните страни 
на използването на LCD дисплеи са безспорни. 
LCD дисплеите въпреки сравнително малката 
си изобразителна площ и сравнително 
високата цена предлагат изображение с 
изключително високо качество и контраст. 

Друг неоспорим плюс са и абсолютно 
неизменените цветове на изображението, 
което може да се окаже важно в някои случаи. 

 Аудиоапаратура: Поради малкия обем 
на помещенията не е нужно да се ползват 
системи за озвучаване, микрофони или 
кабинки за преводачи. Ако все пак превод е 
нужен, се работи с преводач на място.

 Други: В една конферентна стая е много 
полезно използването на системи за обратна 
връзка. Тук те се използват за анонимно 
гласуване на решения от членовете на 
една среща, което спомага по-бързото и 
качествено вземане на решения от колектив, 
а оттам и повишава ползваемостта на 
конферентната стая.

Конферентна зала
Конферентните зали за разлика от стаите 
са със значително по-голям обем и аудитория. 
Изискванията за качествено изнасяне на 
презентация в такава зала са съответно 
значително по-големи. В зависимост от 
конкретното предназначение и ползване на 
залата може да се наложи и инсталацията 
на допълнителни средства за улеснение 
на участниците като кабини за превод, 
слушалки и т.н.

 Визуална апаратура: Когато се оборудва 
конферентна зала, възможността за LCD 
дисплей автоматично отпада поради 
ограниченията в големините им. За 
оптимална презентация в една такава зала 
се използва монтиран статичен цифров 
проектор с висока разделителна способност 
(SVGA или по-висока). Обикновено се монтира 
на тавана на залата или върху подиума. 
Големината на платното на главния дисплей 
трябва да е достатъчна, за да бъде видимо и 
ясно за всички от аудиторията. 

Особено важно е осветлението на една 
конферентна зала. Доброто осветление е 
едновременно насочено към аудиторията 
с цел участниците в една конференция да 
си водят записки и заедно с това не пречи 
на ясното изображение върху платното на 
главния дисплей.

За удобство на презентатора може да 
бъде монтиран LCD монитор, насочен към 
него и скрит от аудиторията, за да следи 
показаното на главния екран, без да е нужно 
да се обръща назад и по този начин да губи 
контакт с участниците. 

Други допълнителни аксесоари за 
презентатора са лазерна показалка и 
дистанционно управление за Microsoft 
Powerpoint. Често тези две устройства са 
комбинирани в едно.

 Аудиоапаратура:  За да бъдат 
качествени презентациите по време на една 
конференция, информацията, подавана от 
презентатора, трябва да достига еднакво 
качествено до всички участници. Това освен 
с достатъчно голям и ясен главен екран се 
постига и с достатъчно добра система 

за озвучаване. Тази система се състои от 
две части - предавателна (микрофони) и 
възпроизвеждаща (високоговорители). 

 Микрофони: В една конферентна зала 
може да има от един до няколко микрофона 
с различно предназначение. На първо място 
идва микрофонът на презентатора, с 
който той предава словесната част на 
презентацията към аудиторията. 

Може да бъде от тип „брошка”, ръчен 
или фиксиран (ако на подиума на залата 
има инсталирана катедра).  Ако залата 
има монтирана катедра за повече от един 
участници в дискусия, за всеки от тях се 
предоставя по един фиксиран микрофон в 
допълнение към този на презентатора. В 
някои случаи се използват и безжични ръчни 
микрофони, които се разпределят сред 
аудиторията с цел задаване на въпроси към 
говорещия.

 Високоговорители: За да достига 
гласът на презентатора или заседаващите 
в една конферентна зала до цялата 
аудитория, високоговорителите трябва 
да бъдат правилно разположени за 
равномерно възприемане от аудиторията. 
Обикновено говорителите се поставят 
на около 1.5-2.0 метра височина от пода, 
симетрично по четирите стени на залата. 
Освен говорителите за аудиторията 
добра практика е и да се постави един 
говорител (аудиомонитор) на подиума пред 
презентатора. Целта на този аудиомонитор 
е да осъществява обратна аудиовръзка 
към говорещия. По този начин той може 
да прецени дали говори достатъчно 
високо, чуват ли го добре участниците от 
аудиторията. 

С цел удобство на слушателите, по-
качествена презентация, обратна връзка 
от страна на публиката и други подобрения 
в качеството на една конферентна сесия 
в конферентните зали могат да бъдат 
инсталирани различни допълнителни 
устройства. Ето и някои от тях:

 Системи за симултанен превод: чрез 
системите за симултанен превод на 
слушателите от аудиторията се позволява 
да възприемат словесната част от една 
презентация (или дебат), изнесена в 
конферентната зала, на родния им език. 
Имат високо приложение при международни 
конференции. За целта се използват 
преводачески кабини, както и индивидуални 
аудиослушалки за всеки посетител. 

 Системи за обратна връзка с публиката: 
За по-качествени презентации някои 
презентатори използват така наречените 
системи за обратна връзка. Тези системи 
представляват в общия случай опростени 
системи за гласуване. Чрез тях изнасящият 
презентацията може да получи мнение (глас) 
от всеки един слушател още по време на 
изложението, като по този начин може да 
нагласи собствената си презентация по 
мнението на публиката. 

Друго приложение на тези системи е при 
гласуването на решение от голяма група 
хора в аудиторията. Конкретен пример за 
такова приложение е системата за гласуване 
в конферентните зали на парламентите по 
света. 

Христо ДИМИТРОВ

LCD дисплеите
предлагат 
изображение с 
изключително високо 
качество и контраст 
на картината

Две в едно: микрофон 
и високоговорител

CMYK  Фасилитис  стр. 43



44 ФАСИЛИТИС  ЯНУАРИ 2008

Европейският ФМ пазар 
и мястото на България

ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТЪТ (ФМ) в 
Европа се характеризира главно с 
концентрацията си върху отделни 

географско обособени пазари. Съществуват 
проучвания за британския, за немския, 
холандския пазар и т.н., резултатите от 
които биват и сравнявани, но цялостен поглед 
върху развитието на един европейски ФМ 
пазар липсва досега. В брой 12 на немското 
списание Der Facility Manager (най-влиятелното 
в бранша в Германия) от декември тази 
година др. Торстен Хенцелман от „Роланд 
Бергер стратеджи консълтънтс“ (Roland 
Berger Strategy Consultants) и Свен Тайхман 
се опитват чрез един създаден от тях 
модел да сравнят развитието на фасилити 
мениджмънт пазара в отделните страни в 
Европа и по този начин да представят една 
обща картина за състоянието му. 

Разбира се, България не липсва в 
проучването им. Учудващо е откъде 
авторите имат точна информация за нашия 
ФМ пазар, след като ние в България нямаме 
такава, но още по-интересно е, че България е 
сложена на едно ниво с Полша, Чехия, Унгария, 
Швеция и др. още преди Гърция, Румъния и 
балтийските държави. 

Дори в първия момент този факт да 
ни зарадва, трябва да се признае, че това 
не отговаря на истинската ситуация на 
фасилити мениджмънта в България.

Нека да погледнем на дефинираните нива на 
развитие според авторите на проучването и 
критериите за класифициране на отделните 
държави.

 Pioneer Markets - Великобритания, 
Холандия, Дания

Фасилити мениджмънтът е от повече 
от 20 години утвърден като бранш 
в тези държави. Основен двигател на 
растежа е силното желание за аутсорсинг 
и намаляването на наличния капитал. Още 
преди 1990 г. отделните подизпълнители 
са преминали от предоставянето на една 
услуга от определен тип (инфраструктурна, 
техническа или икономическа) към 
предоставянето със собствени ресурси 
на пакети от услуги от един или най-много 
два типа (Bundled Service). Между 1990 и 
1995 г. на тези пазари са се наложили така 
наречените System Services (или Integrated 
Services), които покриват всички аспекти на 
фасилити мениджмънта. Тези не бива да се 
бъркат с така наречените Broker или Trader, 
които предоставят системни решения чрез 
мениджмънта и координацията на отделни 
подизпълнители и употреба на минимални 

Експерт

собствени ресурси. Като четвърта и засега 
последна стъпка тези пазари са утвърдили 
преди 2000 г. така наречения Integrated facility 
Management, който, освен че съдържа и трите 
части на ФМ, успява чрез нарастващия си 
портфейл от услуги да реализира потенциали 
от синергии и интеграция. Модели като PPP 
(Public Private Partnership)  и BOT (Build-Operate-
Transfer) са от най-разпространените решения.

 Developed Markets - Германия, Франция, 
Испания, Белгия, Австрия, Швейцария, 
Италия, Ирландия, Люксембург

На тези пазари от 2000 г. доминират 
системните решения и концепции като 
Open-Book-Policy, Service-Level-Agreements и Key-
Performance-Indicators. Едва след 2005 г. тук 
се говори за интегриран ФМ. Bundled Services 
съществуват някъде от 1995 г. Първи PPP и 

България се нареди напред в класация за развитието на ФМ пазарите - въпросът е дали го заслужаваме
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BOT проекти вече са реализирани. 
 Emerging markets - Португалия, 

Полша, Унгария, Чехия, Словакия, Швеция, 
Финландия, Норвегия, Словения, Русия, 
Исландия, България.

Главният двигател на растежа е 
увеличаването на площите и борбата с 
конкуренцията. Още преди 2000 г. на тези 
пазари са започнали да се налагат Bundle 
Services, които и досега преобладават. 
От 2005 г. започват бавно да се налагат 
системни решения. ФМ съществува като 
бранш от началото на 90-те.

 Pre Emerging Markets - Гърция, Хърватия, 
Сърбия, Румъния, Турция, Украйна и т.н. 

Тези пазари се намират още в началното си 
на развитие. Едва от 2000 г. тук може да се 
говори за ФМ бранш.

Експерт

Сериозни проучвания за 
развитието на пазара 
на фасилити менид-
жмънт услуги в Бълга-
рия и неговото състоя-
ние все още няма

Ако трябва ние да направим анализ на 
ситуацията в България, едва ли ще стигнем 
по-далече от предоставяните от брокери 
системни решения, т.е. мениджмънта или 
координацията на отделни подизпълнители. 
Обемът на Bundle Services е нищожен и 
може да бъде редуциран до няколко отделни 
проекта, ситуация, която не може да бъде 
наречена пазар на такъв тип услуги. А ако 
всеки от нас се запита от коя година можем 
да говорим за ФМ бранш в България, едва ли и 
най-смелите биха посочили дата преди 2005 г. 

Грешката е очевидна, но това, че 
ситуацията в България е такава, каквато 
е, е нито лошо, нито хубаво. Ние просто 
се намираме в началото на развитието на 
този пазар. Това е наложено от цялостното 
развитие на българската икономика, и по-
специално от динамичното развитие на 
пазара на недвижими имоти. Въпросът е 
доколко такива проучвания могат да бъдат 
сериозни, когато техен обект са пазари 
като българския. Въпроса отправихме и към 
авторите на коментираната публикация и 
към редакцията на Der Facility Manager.

Интересно също ще е дали български 
компании ще могат да се наложат с Bundle 
Services, или навлизащите западни компании 
няма да позволят развитието на пазара по 
горепосочения модел и веднага ще наложат 
своите системни решения. Същото се отнася 
и за PPP и BOT тип решения - отново въпрос 
към авторите на коментираното проучване.

Антон ГИНЧЕВ
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Осветление

Една нова концепция 
за осветителна 
система

ХИБРИДНАТА ТЕХНОЛОГИЯ за соларно 
осветление може да доведе до 
значителни подобрения при контрола 

на консумацията на електрическа енергия 
в административните учреждения. Тази 
технология на осветление е все още 
във фаза на проучване и доразвиване. 
Съществуват бета системи, които 
понастоящем се изследват основно в САЩ. 
Бъдещите технологии ще включват главно 
свойствата, представени в настоящото 
изложение. Въпреки че съществуващите до 
момента бета системи не произвеждат 
електрическа енергия, очакванията са този 
аспект да се доразвие при бъдещите такива.

Технологията е създаване на хибридна 
соларна система, която ще използва 
преимуществата и позитивните аспекти 
на слънчевата светлина, без да притежава 
недостатъците на съществуващите 
днес осветителни системи, използващи 
естественото осветление. Концепцията 
за подобряване на начина на използване на 
дневната светлина е сравнително проста и 
резултатите, които ще се постигнат при  
въвеждане в експлоатация, са значителни. 

Въпреки че думата енергийна 
ефективност обикновено се използва, 
когато се говори за индустриални сгради, 
хибридната соларна система може да 

се използва в търговски и търговско-
административни сгради, където 
потреблението на електрическа енергия за 
осветление е по-голямо от една трета от 
цялото потребление на енергия в света. 
Средно по-малко от 25% от тази енергия 
реално се преобразуват в светлина, докато 
останалите 75% се преобразуват в топлина, 
която от своя страна води до по-голямо 
натоварване на ОВИК съоръженията. С 
използването на хибридна осветителна 
система необходимата за осветление 
енергия (заедно със загубите от вентилация) 
е значително намалена, като същевременно 
с това се генерира мощност за останалите 
системи (отопление, вентилация, 
допълнително осветление).

Казано накратко, хибридните 
осветителни системи улавят слънчевата 
светлина и я разпространяват посредством 
оптични влакна във вътрешността 
на сградите, където от своя страна 
тя отива към специални конструкции. 
Оттук идва наименованието хибридна 
система - от съвместното използване на 
естествената и изкуствената светлина. 
Нивата на осветеността в помещенията 
се поддържат константни, като се 
използват сензори, отчитащи стойността 
на интензитета на слънчевата радиация. 
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Осветление

Тази техника не изисква акумулиране на 
енергия, тъй като разделя спектъра на 
слънчевата светлина на две части (видими и 
инфрачервени лъчи), които впоследствие се 
използват за две различни цели: осветление 
на помещенията и разпределена генерация 
на енергия. За да използва в максимална 
степен естествената слънчева светлина, 
при хибридната соларна система се 
използва видимият спектър за вътрешно 
осветление, като КПД-то й е два пъти 
по-голямо от това на изкуственото 
осветление. Същевременно инфрачервената 
част от слънчевия спектър се превръща 
в електрическа енергия посредством 
фотоволтаични клетки. 

Поради хибридните характеристики 
на тази система естествените и 
изкуствените светлинни източници 
работят паралелно. Колектор, монтиран на 
покрива на дадена сграда заедно с вторично 
огледало, проследява слънцето в рамките 
на деня. Колекторната система разделя 
видимата част от инфрачервената част 
на слънчевия спектър и насочва видимите 
лъчи към 127 оптични влакна към тази част 
от хибридната осветителна система, 
използваща естественото осветление. Тя 
се състои от дифузни тръби подобни на 
луминесцентните пури, които разпределят 

светлината в нужните направления. 
Инфрачервената част от слънчевият 
спектър се пренасочва към соларна 
клетка, която я превръща в електрическа 
енергия. Понастоящем един колектор може 
да захрани от 8 до 12 дифузни тръби, 
които могат да осигурят необходимата 
осветеност за около 1000 кв.м. 

При наличие на достатъчно количество 
слънчева енергия е оценено, че 80% от 
вътрешното осветление може да се поемат 
от хибридната система. В облачни дни 
процентът намалява. Фотосензорите 
автоматично настройват необходимия 
ток за поддържане на осветеността в 
помещенията - конвенционални електронни 
баласти димират използваните за 
изкуствено осветление луминесцентни 
или нажежаеми лампи в зависимост 
от стойностите на интензитета на 
слънчевата радиация. Поради наличието на 
естествена компонента в осветителната 
система емисията на топлина е 
пренебрежимо малка. При процеса на 
разделянето на видимите и инфрачервените 
части на слънчевия спектър колекторите 
отделят инфрачервената част (която е 
източник на топлина) и поради тази причина 
светлинните източници остават студени. 

От гледна точка на осветлението 
е установено, че тази система може 
да бъде до 10 пъти по-ефективна 
от фотоволтаичните. Процесът на 
разпределение на слънчевата радиация 
може да бъде много по-ефективен от 
конвенционалните системи за преобразуване 
на слънчевата енергия. Вместо използването 
на слънчеви панели за превръщане на 
слънчева енергия в електричество, което 
трябва да се акумулира и впоследствие да 
се използва за захранване на светлинни 
източници, хибридната слънчева система 
улавя слънчевата енергия, разпространява 
я директно в осветяваните помещения и 
същевременно превръща инфрачервената 
част в електричество. Поради спецификата 
им на работа слънчевите панели могат 
да използват около 15% от слънчевата 
радиация която попада върху тях, а от 
своя страна източниците на изкуствена 
светлина като нажежаеми лампи 
преобразуват тази енергия в топлина. 
Вследствие на това се получава максимално 
КПД на системата 2%. В противовес на 
това хибридните слънчеви системи имат 
потенциал да преобразуват ефективно 
около 50% от попадналата слънчева 
светлина. Обаче за цялостното използване 
на потенциала на естествената светлина 
една хибридна система може да бъде 
свързана с фотоволтаична система за 
поемането на всички енергийни нужди 
и максимализиране на естествената 
съставка в осветителните системи. 
Практически тази система може да намери 
голямо приложение. Прогнозите са, че 
хибридната слънчева система най-вероятно 
ще се използва в последните два етажа на 
търговски и търговско-административни 
сгради, работещи ежедневно, или такива, 
които имат нужда от добро цветопредаване 
и качество на осветлението. 

Ива ПЕТРИНСКА

При наличие на доста-
тъчно количество слън-
чева енергия е оценено, 
че 80% от вътрешното 
осветление може да се 
поемат от хибридната 
система

Един слънчев колектор 
може да захрани от 8 
до 12 дифузни тръби, 
които могат да оси-
гурят необходимата 
осветеност за около 
1000 кв.м
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Сертификат
за енергийните характеристики на сграда

НА 19.02.2004 Г. беше приет Законът 
за енергийната ефективност. Въз 
основа на него бяха издадени Наредба 

№18 от 12 ноември 2004 г. за енергийните 
характеристики за обектите, Наредба №19 
от 12 ноември 2004 г. за сертифициране на 
сгради за енергийна ефективност и Наредба 
№21 от 12 ноември 2004 г. за обследване 
за енергийна ефективност на министрите 
на енергетиката и енергийните ресурси, на 
икономиката и на регионалното развитие 
и благоустройството. С тези нормативни 
актове се предвиди възможността за 
издаване на сертификат за енергийните 
характеристики на сграда, наречен по-долу 
СЕРТИФИКАТ.

Обследване за енергийна ефективност 
се прави за определяне енергийните 
характеристики на обектите и изготвяне 
на програми за енергийна ефективност. 
Всеки енергиен потребител (обект) може 
да бъде обследван и сертифициран, но на 
задължително обследване за енергийна 
ефективност подлежат сгради държавна 
или общинска собственост в експлоатация, 
с обща полезна площ над 1000 кв.м и/или 
енергийни потребители - производители на 
стоки и услуги, чиито обекти имат годишно 
потребление на енергия, равно или по-голямо 
от 3000 мегаватчаса. 

Енергийният потребител възлага 
извършването на обследването с договор за 
възлагане между него и лицензиран експерт 
(регистриран енергиен одитор). Списък на 
такива лица, извършващи сертифициране 
на сградите, има в Агенцията по енергийна 
ефективност. Цената на обследване за 
квадратен метър е от един до шест лева 
в зависимост от обема на работа - дали се 
прави само обследване или пълен цикъл със 
сертифициране (издаване на сертификат 
за енергийните характеристики на една 
сграда), има ли сградата строителна 
документация или не, проста или сложна 
е нейната архитектура, големина на 
сградата и т.н. Обследването за енергийна 
ефективност може да бъде:

1. опростено обследване - прилага се 
само за предпроектни проучвания, технико-
икономически задания, експресни оценки 

Обследването се прави 
за определяне енергий-
ните характеристики 
на обектите и изгот-
вяне на програми за 
енергийна ефективност

Обследването дава 
гаранция за постигане 
на посочената икономия 
на енергия при 
изпълнение на предписа-
ните мерки

и служи за планиране на средствата по 
програмите за енергийна ефективност. При 
това обследване се извършват измервания 
и енергийни изчисления в ограничен обем, 
с които се определя потенциалът за 
намаляване на разходите за енергия и се 
предлагат мерки за намаляване на разходите 
за енергия с приблизително остойностяване.

2. детайлно обследване - подробно 
заснемане на обектите на енергийните 
потребители, подробни измервания, 
прецизни изчисления и анализи за намаляване 
на разходите за енергия с точност 
плюс-минус пет процента (анализи на 
състоянието на сградата, отоплителната 
инсталация, котелното стопанство, 
енергопотреблението на цялата сграда). 
Предлага се списък на мерки за намаляване 
на разходите за енергия с подробна технико-
икономическа и екологична оценка. Това 
обследване дава гаранция за постигане 
на посочената икономия на енергия при 
изпълнение на посочените мерки.

3. контролно обследване - може да бъде 
опростено или детайлно обследване или 
да включва отделни елементи от тях. 
Прилага се за проверка на резултатите 
от предходното обследване за енергийна 
ефективност.

Резултатите от обследването се 
отразяват в доклад и резюме, които се 
предоставят на енергийния потребител. 
В резултат на обследването се 
установяват енергийните характеристики 
на сградата, които се сравняват с 
еталонните технически норми. При липса 
на съответствие обследването завършва 
с подробен доклад за извършеното и 
посочване на необходимите мерки за 
достигане на изискванията за изчислената 
енергийна характеристика. В случай че се 
установи съответствие на енергийните 
характеристики с еталонните технически 
норми, се издава сертификат на сградата. 

Сертификатът се съставя в два 
оригинални екземпляра, по един за 
възложителя и за лицето, издало 
сертификата. Заверено копие от него 
се изпраща до Агенцията по енергийна 
ефективност в седемдневен срок от 

Задължително се 
обследват сградите, 
които са държавна 
или общинска собстве-
ност с обща полезна 
площ над 1000 кв.м
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издаването му.
Сертификатът съдържа данни за 

сградата: общо описание, местоположение, 
година на построяване, предназначение, 
общи характеристики, стойност на 
интегрираната енергийна характеристика 
(годишен разход на енергия в kWh/кв.м и /или 
в екологичен еквивалент CO

2
) на сградата, 

която е сертифицирана, и съответната 
еталонна (проектна) стойност за този 
вид сграда, наименование и адрес на 
лицето, извършило сертифицирането, и 
регистрационен номер на удостоверението 
за вписване в регистъра при Агенцията 
по енергийна ефективност, номер, 
дата на издаване и срок на валидност. 
Номерът на сертификата се състои от 
9 позиции, съдържащи данни за лицето, 
издало сертификата: първите три позиции 
са регистрационния номер на лицето, 
следващите три позиции - буквените 
идентификационни данни и последните три 
позиции - поредния номер на сертификата.

В Наредба №19 от 12 ноември 2004 г. са 
регламентирани категориите сертификати: 

Сертификат категория А се издава за 
сгради със стойност на интегрираната 
енергийна характеристика, равна или по-
малка от еталонната, съответстваща 
на изискванията на Наредба №18 от 
12.11.2004 г., и за сгради, построени до 
1990 г., със стойност на интегрираните 
енергийни характеристики, равна или по-
малка от еталонната, съответстваща на 
изискванията на съответните нормативни 
актове по проектиране, изпълнение и 
приемане, действащи към 1999 г.

Сертификат категория Б се издава за 
сгради със стойност на интегрираната 
енергийна характеристика, равна или по-
малка от еталонната, съответстваща на 
изискванията на съответните нормативни 
актове по проектиране, изпълнение и 
приемане, действащи към годината на 
въвеждане на сградите в експлоатация.

Сертификатът се издава за цялата сграда 
със срок на валидност до десет години. 
Може да се преиздаде, когато след проведено 
обследване се установи по-добра стойност 
на енергийните характеристики и/или 
когато може да бъде издаден сертификат 
от по-висока категория. При настъпване на 
изменения в условията, при които е издаден, 
както и при промяна на обстоятелствата, 
отразени в него, сертификатът се 
анулира преди изтичането на срока на 
неговата валидност. Лицата, извършващи 
сертифициране, могат да провеждат 
контролни проверки на сградите по 
отношение на енергийната ефективност, по 
време на срока на валидност на сертификата 
в зависимост от предписаните мерки.  50

Сертификатът се 
съставя в два ориги-
нални екземпляра, 
по един за възложителя 
и за лицето, което го е 
издало 
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49
Но това може да става не повече от 

един път за сертификати категория Б и 
не повече от два пъти за сертификати 
категория А. 

При ново строителство, реконструкция, 
модернизация, основно обновяване или 
основен ремонт на сгради сертификатът 
се издава не по-късно от шест месеца 
от датата на разрешението или 
удостоверението за въвеждане на 
обекта в експлоатация. В случай на 
специфично техническо оборудване, 
което не е монтирано при въвеждането 
им в експлоатация и оказва влияние 
върху стойността на енергийната им 
характеристика, се издава не по-късно от 
една година от датата на разрешението 
или удостоверението за въвеждане на 
обекта в експлоатация.

Стимулът, който законодателят е 
предвидил за обследване и сертифициране 
на сгради - частна собственост, е чл.24, 
ал.1, т.18 и 19 от Закона за местните 
данъци и такси, съгласно който се 
освобождават от данък върху недвижимите 
имоти: 

т.18. сградите, въведени в експлоатация 
преди 1 януари 2005 г. и получили 
сертификат категория А, издаден по реда 
на Закона за енергийната ефективност, 
както следва:

а) за срок 7 години, считано от годината, 
следваща годината на издаване на 
сертификата

б) за срок 10 години, считано от 
годината, следваща годината на издаване 
на сертификата, ако прилагат и мерки 
за оползотворяване на възобновяеми 
енергийни източници за производство 
на енергия за задоволяване нуждите на 
сградата

т. 19. сградите, въведени в експлоатация 
преди 1 януари 2005 г. и получили 
сертификат категория Б, издаден по реда 
на Закона за енергийната ефективност, 
както следва:

а) за срок 3 години, считано от годината, 
следваща годината на издаване на 
сертификата

б) за срок 5 години, считано от 
годината, следваща годината на издаване 
на сертификата, ако прилагат и мерки за 
оползотворяване на възобновяеми енергийни 
източници за производство на енергия за 
задоволяване нуждите на сградата.

Сградите, въведени в експлоатация 
след 1 януари 2005 г., се изключват от 
приложното поле на чл.24, ал.1, т.18 и 19 
от Закона за местните данъци и такси, 
защото те се въвеждат в експлоатация, 
ако отговарят на изискванията за 
издаване на сертификат категория А или 
Б при завършване на строителството, 
поради което не следва да получават 
данъчни облекчения. При съставянето на 
технически паспорт на сградата съгласно 
Наредба №5 от 28 декември 2006 г. на 
министъра на регионалното развитие и 
благоустройството сертификатът се 
вписва в раздел IV на част А - Сертификат 
за енергийна ефективност. 

Ангел РЕВЕНЕТОВ

Сертификат

Нормативна уредба

Сертификатът се издава за цялата сграда със срок на валидност до десет 
години © Анелия Николова
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Експо сгради и съоръжения

До Сарагоса 
и… назад
157-годишна традиция свързва Кристъл палас, 
Айфеловата кула, Космическата игла в Сиатъл и 
новостроящия се панаирен комплекс край Сарагоса

В НОЕМВРИЙСКИЯ БРОЙ на списание 
„Ютилитис” (2007 г.) представихме 
подробно архитектурния комплекс 

на „Експо 2008“, което ще се проведе в 
испанския град Сарагоса от 14 юни до 14 
септември 2008 г. Изминали са повече от 
110 години след пътуването на Алеко до 
Чикагското изложение през 1893 г., породило 
популярния му пътепис. Световните 
изложения обаче си остават все така 
мащабни събития в световната история 
и продължават да вълнуват хората по цял 
свят. През 2008 г. ще се навършат 157 
години от първото световно изложение. С 
него се поставя началото на една мащабна 
традиция, довела до построяването на 
десетки панаирни комплекси и съоръжения 
по целия свят. Немалка част от тези сгради 
и съоръжения не просто функционират и 
до днес, но са се превърнали в национални 
символи (например Айфеловата кула, 
построена за изложението в Париж през 
1889 г.). Всяко изложение е само по себе си 
предизвикателство не само в архитектурно, 
но и в управленско отношение. При това 
обикновено тези комплекси се създават 
с идеята основната част от сградите и 
съоръженията да се запазят и след края на 
експото, като често функцията на сградите 
се променя. Пример за това е строящият 
се в момента панаирен град в Сарагоса, 
който след края на „Експо 2008“ ще се 
превърне в бизнес и културен парк и като 
такъв вероятно ще генерира много повече 
приходи във времето, отколкото самото 
изложение. Именно вълнуващата история на 
създаването и управлението на панаирните 
комплекси през тяхното 157-годишно 
съществуване е причина на страниците на 
списание „Фасилитис” да представим най-
значимите световни изложения в историята. 
В настоящия брой ще поставим рамките 
на тази бъдеща рубрика чрез запознаване с 
историята на експо изложенията.

История на световните панаири
Първото световно изложение се провежда 
през далечната 1851 г. в Кристъл палас, 
Хайд парк - Лондон. Неговото наименование 
е „Велико индустриално изложение на всички 
нации”, но в историята остава проста като 
„Великото изложение”.  52

Айфеловата кула е построена като временно съоръжение за 
Универсалното изложение в Париж през 1889 г. © Reuters
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51
То е създадено по идея на принц Алберт, 

съпруг на кралица Виктория, и е първата 
международна изложба на манифактурни 
продукти. Като такова то оказва 
сериозно влияние върху развитието на 
международната търговия, културните 
взаимоотношения, образованието, 
отношението към изкуството и дизайна, 
дори повлиява на туризма. Преди всичко 
обаче то полага началото на поредица 
от подобни изложения, наречени по-късно 
световни изложения. 

Идеята за световните панаири е 
заимствана от френската традиция на 
националните изложения, която преживява 
своя връх с Френското индустриално 
изложение от 1844 г., проведено в Париж. 
Скоро то е последвано от други национални 
изложения на континентална Европа, след 
което през 1851 г. за първи път се провежда 
в Лондон, което обаче вече е организирано 
като първото международно изложение. След 
1851 г. характерът на панаирите се развива, 
като над 150-годишната им история най-
често се разделя на три големи периода: 

 Индустриалният период в историята на 
световните изложения обозначава времето 
между 1851 и 1938 г. През този период 
панаирите са фокусирани главно върху 
търговията и са известни с представянето 
пред обществеността на иновативни 
технологии, като например телефонът. 
Световните изложения са платформата, 
на която се показва последната дума в 
изкуството на науката и технологията. 

Световното изложение в Лондон през 
1851 г., Световното колумбийско изложение 
в Чикаго през 1893 г. (познато на всички 
българи от пътеписа на Алеко Константинов 
„До Чикаго и назад”), изложението в 
Париж през 1900 г. и изложението в Сан 
Франциско през 1915 г. са най-знакови в това 
отношение. 

 Периодът на културния обмен продължава 
от 1939 г. до 1991 г., когато постепенно 
фокусът се измества от индустриалното 
към културното значение на изложенията. 
Те стават по-ориентирани към бъдещето, 
реализират се с по-утопична визия, като 
започват да адресират своеобразни послания 
към човечеството. Разбира се, новите 
технологии и изобретения остават важни, 
но по-важни стават принципните теми 
на експото. „Утрешният свят”, темата 
на изложението в Ню Йорк през 1939 г., 
и „Спортове”, темата на изложението в 
Стокхолм през 1949 г., са примери за тези 
„нови” теми. Диалогът между културите 
и обменът на решения се превръщат в 
определящ елемент на новия тип ЕКСПО. 
Последователно в това отношение е 
например „Експо 2000“ в Хановер, където 
програма, наречена „Проекти около света”, 
събира заедно инициативи и решения за 
устойчиво развитие от целия свят.

 Периодът на националната марка условно 
се нарича времето от 1992 г. до днес, което 
е бележи следващия етап от развитието на 
изложенията - превръщането им в средство 
за подобряване на националния имидж. 
Финландия, Япония, Канада, Франция и Испания 

До Сарагоса и…
Павилион-
ът на океани-
те, построен 
в Лисабон за 
„Експо 1998“, 
който след 
края на изло-
жението про-
дължава да 
функционира 
като Океана-
риум

Музеят на 
науката и ин-

дустрията 
в Чикаго се 

помещава в 
единствена-

та запазе-
на сграда от 
Световното 

изложение, 
от 1893 г.

Любопитно 
Днес експо изложенията 
са третото по големина 
събитие по икономическо 
и културно влияние 
след световното 
първенство по футбол, 
администрирано от 
ФИФА, и олимпийските 
игри, администрирани от 
МОК. 

Световните изложения 
се организират вече 
повече от век и половина, 
което е повече от 
съвременните олимпийски 
игри и световните 
първенства по футбол, 
взети заедно.

CMYK  Фасилитис  стр. 52



53ЯНУАРИ 2008  ФАСИЛИТИС

Експо сгради и съоръжения

доказват това. Задълбочено изследване на 
Тиако Уалвис, наречено „Експо 2000 Хановер в 
цифри”, показва, че за 73% от участниците 
на изложението водещ мотив при участието 
е подобряването на националния имидж. 
В свят, в който националният имидж е 
ключов актив, павилионите на изложенията 
се превръщат в рекламни кампании на 
отделните нации, а самото изложение 
става машина за „национален брандинг”. 
Извън културните и символични причини 
страните организаторки и градовете, които 
домакинстват, използват световните 
изложения и за да рекламират себе си. Така 
например Испания използва „Експо '92“ и 
летните олимпийски игри през 1992 г. 
в Барселона, за да подчертае новата си 
позиция на модерна демократична държава и 
да представи себе си като важен член на ЕС и 
на глобалната общност.  Може да се каже, че 
днес световните изложения съдържат в себе 
си елементи и от трите периода в своето 
развитие. Те представят нови технологии, 
стимулират културния обмен по отношение 
на специфични глобални теми и се използват 
от града/региона/държавата домакин като 
средство за рекламиране на националната 
марка.

Администриране и видове експо
Експо изложенията се администрират от 
Международното бюро на изложенията 
(BIE - Bureau International des Expositions), 
чието седалище е в Париж, Франция. BIE е 
основано с международна дипломатическа 
конвенция, подписана в Париж през 1928 г. 
Неговата функция е да регулира честотата 
и качеството на изложенията, попадащи 
под неговата юрисдикция, като въпреки 
множеството допълнителни протоколи 
рамката на конвенцията продължава да 
действа и до днес. BIE администрира всички 
международни изложения с некомерсиален 
характер (различни от изложби на изящното 
изкуство), чиято продължителност е по-
голяма от три седмици и се организират 
официално от една нация, която кани 
за участие останалите нации по 
дипломатически път. BIE не се занимава с 
търговските панаири и внимателно следи и 
регулира търговските прояви в рамките на 
администрираните от бюрото изложения. 
Понастоящем в организацията членуват 98 
нации, сред които и България. 

Още от самото й основаване BIE приема, 
че е необходимо да се разделят типовете 
изложения на две категории: главни 
изложения, които траят до шест месеца 
и са с по-общ характер, и по-икономични 
изложения, които траят до три месеца и 
чиято тема е по-специализирана. Първият 
тип изложения се наричат международно 
регистрирани изложения (или световни 
изложения) и се провеждат на всеки пет 
години на неограничена площ (според 
решение на BIE от 1995 г.). Вторият тип се 
наричат международно признати изложения, 
провеждат се между две световни изложения 
и имат ограничение за покрита площ от 25 
хектара. Двата типа изложения се наричат 
също така и универсални и международни 
(или специализирани).

Сделка или не
Основната атракция на световните 
изложения и до днес остават националните 
павилиони, създадени за участващите 
страни. На „Експо 2000“, проведено в 
Хановер, където отделните държави 
сами създадоха архитектурата на своите 
павилиони, средната инвестиция в 
павилион е възлизала на 13 милиона евро. 
Изразходвайки тези средства, страните 
участници понякога са скептични за 
участието си като възвращаемост на 
вложените средства. Независимо проучване 
обаче изчисли, че павилионът на Дания на 
„Експо 2000“, който струва 35 млн. евро, е 
донесъл около 350 млн. евро потенциални 
инвестиции в датската икономика, макар 
че подобни примери са рядкост. Вероятно 
спорните според някои ползи от участието 
в ЕКСПО са причината през 2001 г. 
Съединените щати да оттеглят своето 
членство от Международното бюро на 
изложенията (BIE), след като дълги години 
са пълноправен член на организацията. По 
неясни причини през 2001 г. Конгресът 
решава да не отпусне необходимите 25 000 
долара за годишния членски внос, нещо 
повече - забранява използването на държавни 
средства за финансиране на международни 
изложения. Това е и причината павилионът 
на САЩ на „Експо 2005“ да бъде частно 
финансиран. 

След експото
По традиция повечето експо сгради са 
временни и се демонтират след края на 
събитието. Въпреки това не са редки 
изключенията от това правило, като 
някои от тях са сред символите на своите 
държави. Едва ли можем да си представим 
днес Париж без Айфеловата кула, която е 
построена за Универсалното изложение 
през 1889 г. и за която са се водели доста 
спорове от съвременниците й дали да 
не бъде демонтирана, тъй като според 
някои загрозявала града. Обикновено 
монолитните сгради след изложението 
променят своята функция и се превръщат 
в бизнес сгради (както предстои да 
се случи и със сградите, построени за 
Експо 2008 в Сарагоса) , а в много от по-
старите административни сгради днес се 
помещават музеи и библиотеки. С времето 
терените, върху които се е намирало 
изложението, разположени на границата 
на града преди десетилетия, се оказват 
почти в центъра на съвременните градове 
и това е причината да оцеляват само най-
стойностните сгради. 

Не са редки случаите и когато страни 
- участнички в изложението, са решавали 
да преместят павилионите си на своя 
територия. Например Аржентина и Чили 
пренасят павилионите си от изложението 
в Париж през 1889 г. и те и до ден днешен 
функционират като музеи. Специално 
за експото в Сиатъл през 1962 г. пък е 
конструиран еднорелсовият трамвай, 
превърнал се в символ на града, който се 
ползва и до момента от 2.5 млн. пътници 
годишно.  Кирил ХАВЕЗОВ

Българският щанд на Светов-
ното изложение в Чикаго през 
1893 г., познат на всички бълга-
ри от пътеписа на Алеко Кон-
стантинов „До Чикаго и назад“
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Системи за 
автоматизация на 
луксозни жилища

ПРЕДСТАВАТА ЗА ЛУКС се изменя 
непрекъснато. Твърде много 
придобивки, които традиционно 

са се приемали за лукс, вече се смятат 
за необходимост. Само преди един век 
наличието на течаща вода в жилището се 
е смятало за лукс, а сега е неотменна част 
от представата ни за дом. Едновременно 
с това състоятелните хора са готови да 
плащат за все по-широк кръг стоки, които 
внасят облекчение в ежедневието или 
просто задоволяват капризи.

Цените на жилищата в България са 
много високи. Търсят се и в отговор на 
това се строят скъпи и представителни 
домове - както еднофамилни къщи, така и 
апартаменти. В много случаи интериорният 
дизайн и обзавеждането отговарят на 
високата цена на имота, но системите 
за управление на дома почти винаги са на 
нивото, което са имали по времето на 
Едисон.

Автоматизация беше термин запазен за 
сферата на индустрията. Понастоящем 
обаче тя усилено навлиза в бита на хората 
и в техните домове. Много строителни 
предприемачи на Запад, и особено в САЩ, 
специализирали се в изграждането на 
луксозни жилища, вече предлагат своя 
продукт задължително с интегрирано и 
централизирано управление на:

 осветление
 охранителна система
 климатизация (отопление и вентилация)
 домашна система за аудио и видео
 кабелна и безжична компютърна мрежа и 

интернет връзка.

Системата за автоматизация командва 
всички изброени подсистеми, като 
предоставя на потребителя атрактивен 
и удобен интерфейс, с помощта на който 
той може да управлява което и да било 
устройство, при това по подходящ начин.

Главният контролер, който представлява 
сърцето на системата за автоматизация, 
управлява контролера на осветлението, 
терморегулаторите на системата за 
отопление и вентилация, телевизора, 
приемника за цифрова телевизия, DVD 
библиотеката и охранителната система.

Всяко от изброените устройства или 
подсистеми са напълно работоспособни и 
без управляващите въздействия на главния 
контролер, но тяхното обединяване е 
невъзможно без него. Големите компании, 
предлагащи устройства за бита, вече ги 
произвеждат с възможности за интегриране 
в системите за домашна автоматизация. 
Почти всички нови модели телевизори 
например имат сериен порт, който дава 
допълнителна възможност за управление.

Главният контролер на системата 
за автоматизация само комуникира с 
подсистемите, като след изпращане 
на нужните инструкции те изпълняват 
заданието самостоятелно. По тази причина 
контролерите от този тип имат голям брой 
различни портове, поддържащи различни 
интерфейси. Задният панел на един такъв 
контролер на фирмата АМХ е показан на 
Фиг.1. Най-разпространените интерфейси 
за комуникация са RS-232, RS-485, IR, Ethernet, 
включително и безжичен.

RS-232 е силно разпространеният в 

Фиг. 1
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компютърната техника отпреди десетина 
години сериен интерфейс. Присъщите му 
ограничения в скоростта на предаване на 
данните тук не са проблем, защото се 
предават само много кратки инструкции 
от главния контролер към подсистемите 
и обратна връзка от подсистемите за 
тяхното текущо състояние. Тъй като 
е прост, надежден и евтин, този тип 
комуникация се предпочита винаги когато 
е възможно. Основното му ограничение 
е малкото разстояние на предаване на 
данните - не повече от 15 метра. RS-485 
може да се разглежда като доразвитие 
на серийния интерфейс, при който 
разстоянието на предаване на данни е 
увеличено до 1000 m.

Понеже локалната мрежа (Ethernet) вече е 
неотменна част от инсталациите в едно 
жилище, тя се използва много активно и от 
системата за автоматизация. Използвайки 
ресурсите на локалната мрежа, могат да 
се управляват практически неограничен 
брой устройства, при това с много висока 
скорост. Някои електронни устройства дори 
не се нуждаят от допълнителен захранващ 
кабел, защото получават електроенергия по 
стандартния осемпроводен Ethernet кабел. 
По тази мрежа може да се пренася и видео, 
и аудио, което позволи интерфейсните 
устройства да се превърнат в преносими 
дисплеи. Разбира се, безжичната връзка прави 
още една крачка напред към увеличаване на 
мобилността. Единственото ограничение за 
момента е невъзможността да се предават 
видеосигнали с безжичните протоколи, тъй 
като все още скоростта на връзката не е 

достатъчна за това.
Много от по-старите представители 

на черната техника - телевизори, DVD 
и  VHS плеъри и др., нямат интерфейси 
за комуникация. Всички тези устройства 
обаче имат инфрачервено (IR) дистанционно 
управление. Затова всички контролери 
за автоматизация се произвеждат с 
множество IR изходи, където се свързват 
специални инфрачервени емитери. Това са 
малки инфрачервени светодиоди, които се 
залепят за инфрачервените фотоприемници 
на съответните устройства и излъчват 
същия сигнал като дистанционните 
управления на тези устройства. По този 
начин главният контролер симулира 
натискане на бутон на дистанционното 
управление, примерно на видеото, и по този 
начин го управлява.

Когато главният контролер е свързан с 
локалната мрежа, собственикът може да го 
управлява от своя компютър и дори от всеки 
компютър в интернет. Въпреки това обаче 
като интерфейс за връзка между системата 
за автоматизация и потребителя се 
предпочита използването на специализирани 
тач-панели (екрани, реагиращи на допир 
- фиг. 2). Налични са LCD дисплеи с различни 
размери - от 4 до 14 инча диагонал на екрана, 
като дизайнът на  бутоните по екрана 
и техните функции е уникален за всяка 
система.

Един такъв панел представлява 
изключително мощно и многофункционално 
дистанционно управление. Собственикът 
на системата от фиг.1 може да седне на 
дивана пред своя телевизор, да натисне само 
един от бутоните на своя тач-панел и с 
това да пусне телевизора, да превключи на 
кабелна телевизия и да избере най-гледаната 
от него програма. Ако предаването не му 
хареса, той може да пробяга през всички 
програми, ползвайки все своя тач-панел. 
Ако реши, че му е студено, може да зададе 
нова температура на терморегулаторите, 
управляващи неговото отопление, при това 
без да става от дивана. Ако не хареса нито 
едно от предаванията в момента, той може 
да натисне нов бутон, с който автоматично 
включва своята DVD библиотека, превключва 
видеовхода на телевизора към DVD и 
изключва ненужния вече приемник на цифрова 
телевизия. След това може да си избере филм 
от библиотеката, да го пусне и да намали 
интензивността на осветлението в стаята 
до желаното ниво.

Ако по време на филма някой позвъни 
на вратата, собственикът може да 
види на своя тач-панел картината от 
охранителната камера на входа и да разбере 
кой точно го безпокои.

В Америка се смята, че цената на 
подобна система може да съставлява 
10% от стойността на жилището. 
В действителност скъпите парцели 
и високата цена на труда намаляват 
относителния дял на системата за 
автоматизация и нейният дял обикновено 
е в диапазона 5-7% от цената на жилището. 
Така се получава това допълнително 
удобство, което определя представата ни 
за лукс. 

Вълчан ГЕОРГИЕВ

В България интериор-
ният дизайн и обза-
веждането отговарят 
на високата цена на 
имота, но системите
за управление на дома 
почти винаги са на 
нивото, което са имали 
по времето на Едисон

Фиг. 2
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Биометрични 
технологии
Напредването на технологиите и техните предимства са причина 
за все по-голямото навлизане на биометричните методи за разпознаване на индивиди

БИОМЕТРИЯ Е ОБЩ ТЕРМИН, използван 
за описание на характеристика 
или процес. Като характеристика: 

измерваема биологична (анатомична или 
физиологична) черта или поведенческа 
характеристика, която може да се използва 
за автоматизирано разпознаване. Като 
процес: автоматизирани методи за 
разпознаване на индивидите, базирани на 
измерваема биологична (анатомична или 
физиологична) черта или поведенческа 
характеристика. Биометричните 
технологии са обект на тестове и 
проучвания от няколко столетия, но едва 

напоследък навлизат в публичното съзнание 
поради голямата точност на профилите и 
се използват в сферата на обществените 
дейности. Тези технологии се използват 
както в правителствени организации, 
така и в много частни компании, които 
ги внедряват, за да регулират достъпа до 
дадени помещения, за контрол на работното 
време и за увеличаване на удобството 
на потребителите. Например от много 
години „Дисниленд” използва биометрични 
устройства за достъп на клиенти със 
сезонен пропуск, с което се оптимизира 
контролът на достъп до парка, като в 

Сигурност
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същото време има и гаранция, че пропускът 
се използва само от лицето, на което е 
издаден. 

Една типична биометрична система се 
състои от пет интегрирани компонента: 
използва се сензор за събиране на 
информацията и конвертирането й 
в дигитален формат. Сигналите се 
обработват посредством алгоритми за 
качествен контрол и създават биометричен 
шаблон. Компонентът за съхранение на 
информацията я запазва, така че бъдещите 
биометрични шаблони да бъдат сравнявани 
с него. Сравнителният алгоритъм извършва 
съпоставката на новия биометричен шаблон 
с един или повече такива, които се пазят в 
компонента за съхранение на информацията. 
Най-накрая е процесът за вземане на 
решение за съвпадение, който може да бъде 
автоматизиран или да се използва човешка 
намеса. 

Най-често внедряваните и изучаваните 
биометрични модели включват 
разпознаването на: пръстов отпечатък, 
лице, ирис, глас, подпис или геометрия на 
ръката. Разбира се, съществуват и много 
други биометрични технологии, които са 
развити и утвърдени в различна степен. 
Не съществува единен биометричен модел, 
който може да се приеме за най-добър. 
При внедряването на едно биометрично 
устройство трябва да се вземат под 
внимание множество фактори като: 
местоположение, степен на сигурност, брой 
хора, които имат достъп до съответното 
помещение, условия, при които е необходим 
достъпът, съществуваща информация и т.н.

Разпознаване на пръстови отпечатъци. 
Ръчното сравнение на пръстови отпечатъци 
за разпознаване се използва от много 
години и се е превърнало в автоматизирана 
система за разпознаване в последните 
две столетия. Пръстите имат неравна 
повърхност, състояща се от вдлъбнати 
и изпъкнали участъци, които формират 
един уникален отпечатък за всеки човек. 
За повечето приложения основен интерес 
представляват изпъкналите участъци 
на повърхността на пръста. Обикновено 
комерсиалните технологии за пръстови 
отпечатъци, използвани за контрол на 
достъпа, изискват отпечатъка само на един 
пръст, който се съхранява в база данни и 
се използва да потвърди самоличността на 
човека. Този процес е напълно автоматизиран 
и отнема по-малко от секунда.

Разпознаване на лице. Човешките 
същества разпознават познати лица 
сравнително лесно. От 1960 г. учени 
се опитват да разработят машинни 
автоматизирани методи за разпознаване на 
индивиди по лицевите им характеристики. 
Въпреки извършените мащабни проучвания 
обаче не са разработени общоприети 
методи за автоматизирано разпознаване 
на лица в сравнение с пръстовите 
отпечатъци. Съществуват няколко подхода, 
използващи двудименсионни образи с ниска 
резолюция. Последните разработки в тази 
насока показват големия потенциал за 
развитие на тези технологии, използващи 
двудименсионни и тридименсионни образи с 
висока резолюция. 

Разпознаване на ириса на човешкото 
око. Ирисът представлява оцветената 
част от човешкото око. Концепцията 
за използване на ириса за целите на 
разпознаването датира от 1936 г. Напредък 
обаче е постигнат чак в края на 1980 г. 
посредством патентоването на алгоритми 
за автоматично разпознаване на ириса. 
За да получи добро изображение на ириса, 
системата за идентификация го осветява с 
почти инфрачервена светлина, която може 
да се долови от повечето видеокамери, 
но не е осезаема и не може да навреди на 
човешкото око. Всеобщо разпространено 
недоразумение е, че разпознаването на ириса 
става посредством лазер, който го „сканира”. 
Това е некоректно и невярно. Разпознаването 
на ириса представлява осветяване и 
заснемане на ириса без причиняване на 
какъвто и да било дискомфорт на човека. 

Разпознаване посредством геометрията 
на ръката. Една от първите успешни 
комерсиални биометрични технологии е 
системата за разпознаване на геометрията 
на ръката. Обикновено при такава система 
потребителят въвежда ПИН код, за да 
обяви своята самоличност, след което 
поставя ръката си върху система, която 
прави снимка. Тази снимка посредством 
огледала показва изгледа на ръката отгоре 
и отстрани, правят се измервания на 
размерите на ръката и се сравняват със 
съществуващите в базата данни.

Други биометрични системи за 
идентификация. Съществуват много други 
методи за идентификация, които са на 
различен етап на своето развитие и/или 
комерсиализация. Такива системи са:

 Разпознаване на гласа - използва 
се говорният апарат на човека, който 
представлява физиологична черта, повлияна 
едновременно от структурата на вокалния 
тракт и поведенческите характеристики на 
индивида за целите на разпознаването.

 Подпис - измерва скоростта и натиска, 
които човек прилага при подписване, а не 
начина, по който подписът изглежда. 

 Динамика при натискане на бутоните 
на клавиатурата - използва динамиката на 
работа на човека.

 Разпознаване на ретината - прави 
снимка на задната част на окото и сравнява 
разположението на кръвоносните съдове със 
съществуващата информация.

 Разпознаване на походката (тялото)-
измерва изгледа на ходещ човек. Подобно 
на разпознаването на лица тази техника 
използва възможностите за интуитивно 
разпознаване на индивиди.

 Лицева термография - измерва как се 
разпръсква топлината от лицето на един 
човек.

Точността на биометричните технологии 
се решава посредством серия от тестове, 
като се започва с утвърждаване на 
алгоритъма за сравнение и неговата 
точност, тестването му в различни 
ситуации и с използване на различни 
индивиди. Изготвянето на всяка оценка служи 
за различни цели и включва различни видове 
анализ. 

Ива ПЕТРИНСКА 
и Полина ПЕТКОВА

Технологиите се използ-
ват както в правител-
ствени организации, 
така и в много частни 
компании, които ги вне-
дряват, за да регули-
рат достъпа до дадени 
помещения 

Най-често внедрява-
ните и изучаваните 
биометрични модели 
включват разпознаване-
то на: 
пръстов отпечатък, 
лице, ирис, глас, 
подпис или геометрия 
на ръката

Сигурност
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Сигурност

Контрол 
на достъпа 
чрез пръстови 
отпечатъци

От всички използвани биометрични 
технологии в системите за контрол на 
достъп сканирането на пръстови отпечатъци 
е един от най-надеждните методи

ВОДЕНИ ОТ НУЖДАТА ДА УПРАВЛЯВАТ 
рисковете, фасилити мениджърите 
на обществените учреждения са 

принудени да използват системи за контрол 
на достъп.

Предназначението на една система за 
контрол на достъп може да се обясни много 
просто: тя трябва да регулира (позволява 
или забранява) преминаването на хора и 
превозни средства на територията на едно 
обществено учреждение. Освен да регулира 
достъпа до сградата, тази система може 
да се използва и за контрол на работното 
време.

Принципно контролът на достъп може 
да се основава на верификация на обекта 
посредством множество идентификатори 
- RFID безконтактни карти, PIN кодове 
или биометрия. Подходящото използване 
на биометрични технологии може да 
увеличи нивото на сигурност във всяко 
обществено учреждение. Движещите 
фактори при избора на тези технологии 
обикновено са експлоатационните качества, 
разходите,  нивата на грешки и простотата 
на използване. Една от най-широко 
използваните биометрични технологии 
е сканирането на пръстови отпечатъци. 
Системите за идентифициране на пръстови 
отпечатъци се развиват още от появата 
на компютъра. Също така се смята, че от 
всички използвани биометрични технологии 
в системите за контрол на достъп 
сканирането на пръстови отпечатъци е един 
от най-надеждните методи. Под надеждни се 
има предвид, че имат ниски нива на грешки 
и ограничени последици от евентуална 
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Сигурност

загуба на данни. От друга страна, високата 
сигурност на тези системи е следствие на 
това, че пръстовите отпечатъци на всеки 
отделен индивид са уникални. Досега не е 
имало съвпадение на два отпечатъка от 
различни хора. Дори и еднояйчните близнаци 
имат различни пръстови отпечатъци. 

Една система за контрол на достъпа може 
да бъде интегрирана с останалите системи 
за сигурност в съответното учреждение. 
Това може да се осъществи посредством 
серийните портове на елементите 
на системата или LAN връзка. Друго 
предимство, което има подобна система, е, 
че може да осигури различни нива на достъп 
на отделните потребители. 

Принципно системите за контрол на 
достъп и работно време, използващи 
сканирането на пръстови отпечатъци, 
са Web базирани с TCP/IP комуникация, от 
което следва, че са лесни за интеграция. 
От друга страна, те се използват лесно 
- потребителите могат да се ориентират 
от напътствията на гласова навигация или 
графичен дисплей. Обикновено скоростта за 
разпознаване на пръстов отпечатък е по-
малка от 20 микросекунди, което подобрява 
ефективността на системата. За да може 
да се използва денонощно, скенерът за 
отпечатъци работи постоянно. 

За заключване на вратите на 
контролираното учреждение се използват 
електрически насрещници. Те заключват 
вратите, когато към тях не се подава 
захранване. При идентифициране на 
потребителя посредством четеца за 
пръстови отпечатъци се подава захранване, 
което освобождава вратата. Управлението 
на системата се осъществява от работни 
станции за контрол на достъпа. Тези 
станции се разполагат заедно със сървър 
за контрол на достъпа в една централна 
зала за управление. Като цяло една система 
за контрол на достъпа включва: сървър за 
контрол на достъпа; контролер; четец за 
пръстови отпечатъци; електромагнитен 
насрещник за врата; съоръжения за пропуск 
(турникети, въртящи се врати, бариери и 
др.); потребителски софтуер.

Работата на системата се изразява 
в следното. Четците за пръстови 
отпечатъци се монтират в близост 
до главните входове на учреждението. 
Преминаването на контролните пунктове 
се осъществява посредством допира на 
пръста до четеца. Вследствие на това 
четецът подава данните на контролера, 
който в зависимост от параметрите на 
оторизация на притежателя подава сигнал за 
приемане или отхвърляне към четеца. Всяка 
една транзакция се отчита и запаметява в 
база данни на сървъра на системата, което 
спомага последващ контрол на сигурността 
на сградата. Предимството на една 
система за достъп, използваща пръстови 
отпечатъци, пред подобни такива с RFID 
безконтактни карти или PIN кодове се 
изразява най-вече в по-ниските разходи и по-
високата сигурност. Уникалността на всеки 
пръстов отпечатък прави системите за 
сигурност, използващи тази технология, по-
надеждни и по-желани във всеки обществен 
сектор.  Полина ПЕТКОВА

Високата сигурност на 
тези системи е след-
ствие на това, че пръс-
товите отпечатъци на 
всеки отделен индивид 
са уникални

Една система за кон-
трол на достъпа може 
да бъде интегрирана с 
останалите системи за 
сигурност в съответ-
ното учреждение
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Управление на активи

Управление на активи 
за фасилити мениджъри
Ролята на фасилити мениджъра е да ръководи поверената му собственост 
по начин, осигуряващ ефективното управление на активите

УПРАВЛЕНИЕТО НА АКТИВИ като 
финансова концепция и управлението 
й се осъществяват редом с другите 

основни бизнес елементи като финанси, 
човешки ресурси, ИТ и т.н. Освен това 
активите трябва да бъдат управлявани, a 
не просто поддържани. Стратегическото 
управление на ресурси, включително 
управлението на собствеността, трябва 
да е част от ефективен корпоративен план, 
ползващ се с широка подкрепа. Фасилити 
мениджърите трябва да ръководят 
проактивно, фокусирайки се върху общата 
картина, да лавират със сложните политики 
и непрестанно да информират висшето 
ръководство относно изпълнението на 
плановете за управление на активите.

Възможни стратегии
 Вкарването на управлението на активи в 

дневния ред може да донесе най-голям ефект

М
И
С
И
Я

Обучения и изследвания в сферата 
на основната дейност

Поддържащи планове

ИТ план ЧР план
План

„Управление
на активи“

Други планове

Фиг. 1 Структура на планиращите функции

 Фасилити мениджърите трябва да имат 
изрично дефинирани цели и предмет на 
дейността си

 Осигуряване на общността с достъп 
до информацията за плана за управление на 
активите

 Задоволяване на очакванията 
на клиентите и прекрачване отвъд 
изискванията им

 Обучение на общността с цел 
запознаването й с истинската стойност на 
активите

 Подобряване на експлоатационната 
ефективност на активите

 Стратегическото управление на 
активи изисква внимателно и непрестанно 
измерване на качеството на услугата

 Фасилити мениджърите трябва 
да приемат подход за управление на 
собствеността

 Разбиране за източниците и 
използването на капиталите.

Фиг. 2 План за фасилити одит

Стъпка 2 – изготвяне на списък с физическите активи

Стъпка 3 – изготвяне на списък с елементи на сградата

Стъпка 4 – определяне ниво на одита

Стъпка 5 – вътрешен или външен одит

Стъпка 6 - избор на софтуер за управление на одитните данни

Стъпка 7 – преглед на ресурсите и плана

Стъпка 8 – начало на одита

Да

Да

Не

Стъпка 1 – има ли нужда от фасилити одит?

Експлоатационни планове
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Управление на активи

откриване и превенции на зараждащи 
се повреди. Обикновено превантивната 
поддръжка е планирана.

Планирана поддръжка
Поддръжката, предвидена за извършване 

в рамките на определен период - бюджетен 
период например.

Законово установена поддръжка
Поддръжка, която се налага да бъде 

извършена с цел удовлетворяване на законови 
и/или регулативни изисквания.

Резервна поддръжка
Поддръжка, необходима за 

предотвратяване влошаване на състоянието 
на актива, но която не е била извършена.

Рехабилитация
Разширен обем от работни дейности, 

целящи повишаване на стандарта на сграда, 
съоръжение или услуга или промяната им 
така, че да изпълняват ново предназначение. 
Тези дейности обикновено включват 
поддръжка.

Капиталово обновяване
Действия, необходими за запазване 
на актива в добро експлоатационно 
състояние. Капиталовото обновяване 
включва поддръжка (заедно с натрупаната 
резервна поддръжка), подмяна на компоненти 
и модификация на активите с цел да 
отговарят на текущите нужди. Важно е да 
се отбележи, че обновяването не означава 
непременно подмяна на оригиналните части 
или материали.

Фасилити одит
Систематична инспекция и идентификация на 
физическата и функционалната адекватност 
на сградите със специално внимание към 
строителните материали, услугите и 
извършените работни дейности с цел 
осигуряване на входни данни за анализ през 
целия жизнен цикъл, краткосрочно планиране 
на поддръжката, дългосрочни планирания и 
оценка за обхвата на резервната поддръжка.

Стойност за подмяна на актива (ARV)
Стойността за подмяна на актива за сгради, 
съоръжения и инфраструктура е най-добрата 
оценка за текущата цена на проектирането, 
строителството и оборудването на 
новопостроена сграда, предлагаща същия 
потенциал, както оценяваната такава, и 
удовлетворяваща настоящите строителни, 
екологични и регулативни изисквания. Цената 
включва всички строителни и довършителни 
работи, както и вградената мебелировка и 
евентуално допълнителната. Изключват се 
всички разходи за оборудване извън този, 
необходим за нормалното функциониране на 
сградата. Разходите, свързани с лабораторни 
кабинети и научноизследователско 
оборудване, се изключват за разлика от 
всички такси, разрешителни и случайни 
разходи, възникващи при строежа и началното 
населяване на сградата. Изключение правят 
разходите за събаряне, почистване на парцела 
и временно настаняване.

Индекс за състояние на сграда
Индексът за състояние на сграда (FCI) 
представлява индексно число, показващо 
моментното състояние на актива, отнесено 
към състоянието му като нов.  62

Дефиниции
Ключовите дефиниции, необходими за 
планирането на програма за поддръжката на 
активите, са както следва:

Поддръжка
Всички действия, необходими за 

запазването на един актив или връщането 
му в състояние, при което той постига 
първоначалната си производителност. Не 
включва почистване или смазване.

Корективна поддръжка
Действията, извършвани в резултат 

на повреда, целящи да върнат актива в 
предишното му състояние, доколкото това е 
възможно. Корективната поддръжка може да 
е планирана или непланирана.

Превантивна поддръжка
Действията, извършвани с цел 

запазването на актива в оригиналното 
състояние чрез систематични инспекции, 

Индексът за състояние 
на сградата показва 
мо  ментното състояние 
на актива, отнесено към 
състоянието му като нов

Корпоративен план Общност на организацията

Стратегия за извършване на услугите

План за управление на активите

Стратегически план
за капиталови

инвестиции

Стратегически план
за поддръжка на

активите

Стратегически план
за освобождаване

от актива

Стратегии,
несвързани с активи

Използване, наем,
BOT*, частен сектор

Придобиване
(ново)

Обновяване
Адаптиране

(Рехабилитация)

Поддръжка и
експлоатация

Освобождаване
от актива

* Build, Operate, Transfer 

Фиг. 3 План за управление на активи
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61
Индексът се определя по формулата:

ARV
FCI 1

Разгъната застроена площ (GFA)
Сумата на пълната затворена покрита 

площ (FECA) и отворената покрита площ 
(UCA) на една сграда в квадратни метри

UCAFECAGFA

Пълна затворена покрита площ
Сумата от всички изцяло затворени 

покрити площи на всички нива на сградата, 
включително мазета, тавански стаи и 
мансарди, гаражи, складови помещения, 
асансьорни шахти, стълби и стълбищни 
площадки и всякакви други напълно затворени 
пространства и използваеми площи на 
сградата, изчислени от вътрешната 
страна на външните стени, игнорирайки 
всякакви продължения като колони, плинт и 
всички подобни. Не се включват и отворени 
вътрешни дворове, топли връзки, свързващи 
или изолирани покрити пътеки, лобита, 
антрета. Изчислява се в квадратни метри.

Отворена покрита площ
Сумата от всички площи на всички нива 

на сградата, включително покритите 
балкони, отворени веранди, портали, 
отворени покрити пътеки покрай сградата 
(прикрепени към нея), подземни помещения 
и използваеми пространства под сградата, 
отворени коридори и всякакви други проходни 
пространства на сградата, които не са 
заградени напълно със стени до тавана, 
изчислено чрез измерване на площта между 
заграждащите стени или балюстрадите. 
Когато покривният елемент се поддържа 
от колони или носещи греди, или комбинация 
от тях, измерванията се правят до ръба 
на настилката или до ръба на покривната 
конструкция - което е по-малко. Отворената 
покрита площ не включва стрехи, навеси, 
тенти, слънчобрани и всякакви подобни, 
при условие че те нямат пряко отношение 
като покривни конструкции на проходни 
пространства. Изчислява се в квадратни 
метри.

Модел на стратегическо 
управление на активите (СУА) 
- насоки за внедряване
Стратегическото управление на активи 
осигурява техники за структуриране 
и експлоатация на активите по начин, 
осигуряващ най-добро изпълнение на 
услугите. Пътят към това минава през 
разработването на план за внедряването 
на стратегическо управление на активите. 
Основните насоки и ключови елементи, на 

Управление на активи...
които следва да се обърне внимание при 
разработването на плана:

Планът
Собственост на процеса на СУА
Първите два принципа на 

стратегическото управление на активи са:
 Активите съществуват единствено 

за да подпомагат осъществяването на 
услугите

 Планирането на активите - ключова за 
организацията дейност наред с финансовото 
планиране, човешки ресурси и ИТ.

За по-добро фокусиране върху процеса на 
СУА организациите трябва да определят 
негов собственик - някого, който 
представлява интересите на президента 
или управляващия и координира усилията на 
изпълнителите, отговорни за планирането 
на програмите, свързани с предоставяните 
услуги. Собственикът на СУА процеса трябва 
да е в състояние да обедини изискванията 
на тези програми и да определи ролята 
на активите наред с тези на финансите, 
човешките ресурси и ИТ.

Организационна структура
В много организации има структурни 
проблеми, изискващи специално внимание, 
за да се разбере въздействието им 
върху процеса на вземане на решения при 
управлението на активи.

Тези структури и каналите за 
комуникация, свързани с решенията за 
управление на активи, трябва да са 
надлежно документирани, за да се осигури 
ефективността на процеса по вземане 
на решения. Графиката „Структура на 
планиращите функции” (фиг. 1) изобразява 
модел на тези взаимоотношения в 
типичната организация.

План за действие
За илюстрация на намеренията за 

внедряването на СУА организациите 
трябва да разработят внедрителен план 
за действие, документиращ специфични 
действия, проблеми, приоритети, дати 
и хора. Планът за действие трябва да се 
управлява от собственика на СУА процеса 
от името на президента или управителя 
и се нуждае от активна подкрепа от 
изпълнителите.

План на активите
Организациите трябва да разработят 

проформа план за управление на активи 
по модела на фиг. 3, но модифициран да 
отговаря на структурата и проблемите на 
конкретната организация.

Регистър на физическите активи
Изходна точка в събирането на 

информация за активите е откриването на 
регистър на сградите и инфраструктурата. 
Регистърът може да съдържа информация 
от типа на стойност за подмяна на актива, 

Управление на активи
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година на построяване, дата на придобиване 
и очаквана продължителност на държане/
живот на актива. По-късно може да бъде 
разширен с данни за производителността, 
използваемостта, физическото състояние и 
бъдещите планове.

Фасилити одит
Както вече споменахме по-рано, фасилити 
одитът представлява систематична 
инспекция и идентификация на физическата 
и функционалната адекватност на сградите 
със специално внимание към строителните 
материали, услугите и извършените работни 
дейности с цел осигуряване на входни 
данни за анализ през целия жизнен цикъл, 
краткосрочно планиране на поддръжката, 
дългосрочни планирания и оценка за обхвата 
на резервната поддръжка.

Фасилити одит може да се извърши 
на отделна сграда (за извличане 
на експлоатационните ползи от 
количественото изражение на нужната 
поддръжка) или на множество сгради (с цел 
придобиването на стратегически ползи 
от сравнителния анализ). И в двата случая 
фасилити одитът може да бъде предприет с 
различни нива на детайлност.

Добре структуриран и изпълнен 
фасилити одит на която и да било сграда 
разкрива текущото физическо състояние 
и функционалността както на самата 
сграда, така и на инфраструктурата й. 
Също така одитът разкрива евентуалната 
несъвместимост на вътрешните 
разпоредби и дава на фасилити мениджъра 
представа за цялостната картина относно 
статуса на сградата. (виж фиг. 2)

Стъпка 1 - има ли нужда от фасилити 
одит

Бъдете сигурни, че висшият мениджмънт 
поддържа извършването на фасилити одит.

Стъпка 2 - изготвяне на списък с 
физическите активи

Следваща стъпка е изготвянето на списък 
с физическите активи, съдържащ данни за:

 Име на сградата и описание на 
конструкцията

 Дата на построяване
 Разгъната застроена площ
 Стойност за подмяна на актива

Стъпка 3 - изготвяне на списък с 
елементи на сградата

Преди продължаване на одитния 
процес трябва да се направи следното 
разяснение - организацията е възможно да 
притежава множество сгради, а всяка от 
тях представлява набор от строителни 
системи или елементи:

 Първични елементи (структура и 
материали)

 Вторични елементи (интериор)
 Обслужващи елементи (вентилация и др.) 
 Ютилитис (електричество, газ и т.н.)

Стъпка 4 - определяне ниво на одита
Фасилити одитите могат да се 

извършват с различна степен на 
подробност. Представяме три примерни 
нива.

Първо ниво - работен преглед
Извършването на одит първо ниво е 

базирано на вече съществуващи данни, 
намиращи се в офиса, но вероятно разпилени 
и в множество различни форми. Одитът 
разчита на теоретична продължителност 
на полезния живот на активите и нива 
на стойностите за подмяна, вариращи в 
широки граници. Резултатът е таблица с:

 Основните елементи на сградата
 Стандартна или теоретична 

продължителност на полезния живот за 
всеки основен елемент и време за планирана 
подмяна

 Списък с известната резервна 
поддръжка.

Второ ниво - оценка на място
Този подход, основаващ се на инспекция 

на място, работи чудесно, когато 
организацията има нужда от бърза оценка 
на обхвата на проблема с резервната 
поддръжка и е полезен като обобщителна 
оценка.

Трите полета за оценяване са:
 Строителните елементи на всяка 

сграда, сравнявайки реалните показатели с 
теоретичните

 Функционалността на сградата
 Съвместимост на разпоредбите.

Трето ниво - подробно изследване
Това ниво на одит обхваща инспекцията на 

място от второ ниво плюс пълна подробна 
оценка на отделните части на всеки 
елемент на сградата. Там, където второ 
ниво разглежда и изследва покрив например, 
трето ниво обръща внимание на покритие 
(керемиди и др.), улуци, водосточни тръби.

Стъпка 5 - вътрешен или външен одит
Съществуват два основни начина за 

извършване на фасилити одит, що се отнася 
до изпълнителите - вътрешен (събирането 
на данните става вътре в организацията 
от нейни служители) или външен (когато 
за дейността се използва аутсорсинг). 
Съществува и вариант с комбинация от 
двата метода.

Стъпка 6 - избор на софтуер за 
управление на одитните данни

Изборът на подход за извършване на 
фасилити одита оказва влияние върху 
компютърните системи, избрани за 
съхранение и обработка на данните от 
одита. Данните от единична инспекция 
могат лесно да се обработят чрез 
стандартна електронна таблица, 
модифицирана да генерира доклад в подходящ 
вид. За провеждането на продължителна 
одит процедура най-добре е да се използва 
специално разработен софтуер, стъпил на 
база данни, позволяваща редовно обновяване 
на информацията и изготвяне на отчети за 
състоянието за периодични анализи.

Стъпка 7 - преглед на ресурсите и плана
Изготвяне на прогнози за сроковете и 

разходите по процесите, описани в стъпки 
4 - 6. При недостатъчен бюджет се налага 
преразглеждане на избраните възможности и 
преоценка.  Владимир БЕЛЯШКИ

Принцип на стратеги-
ческото управление 
на активите е, че те 
съществуват един-
ствено за да подпома-
гат осъществяването 
на услугите

Фасилити одит може 
да се извърши на отдел-
на сграда или на мно-
жество сгради, като 
и в двата случая той 
може да бъде предпри-
ет с различни нива на 
детайлност

Управление на активи
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Климатизация

Термопомпи
Земята предлага надежден начин за отопление през зимата и охлаждане 
през лятото - и техниката вече позволява да се възползваме от това

ПОРАДИ НЕПРЕКЪСНАТО РАСТЯЩИТЕ ЦЕНИ 
на електроенергията, изчерпването 
на природните горива, както и 

глобалното затопляне възобновяемите 
енергийни източници стават все по-
обсъждана тема. Един от тях е топлината, 
складирана в земята, която е стабилен и 
неизчерпаем източник на енергия, поради 
което използването на геотермални 
термопомпи е един от най-ефективните 
начини за отопление през зимата и 
охлаждане през лятото.

Термопомпите са устройства за 
отопление и охлаждане, които работят 
на същия принцип като хладилниците, 
като пренасят топлина, използвайки 
охладителна течност и компресор. Когато 
охладителната течност се компресира и 
налягането й се повиши, температурата й 
нараства и съответно се освобождава при 
декомпресия. По този начин тези системи 
могат да отопляват помещения, използвайки 
източник с по-ниска температура от тази 
в самото помещение и на същия принцип 
през лятото, да отвеждат топлината от 
помещението навън. Преимуществото на 
термопомпите се състои в това, че за 
пренасянето на топлина по този начин се 
изразходва по-малко енергия, отколкото 
за произвеждането на топлина. Най-
разпространените в момента термопомпи 
са климатиците, които са термопомпи от 
тип въздух-въздух, т.е. използват въздуха 
навън за извличането и отвеждането на 
топлина.

За да стане един източник на топлина 
напълно неизползваем, температурата 
му трябва да е под минус 120 градуса 
по Целзий. Така например климатиците 
добиват топлина дори от студения зимен 
въздух. При температура навън 10 градуса, 
климатиците имат COP (coefficient of 
performance), равен на 3, т.е. използват 
1 квтч електроенергия за доставянето 
на същото количество топлина, за 
произвеждането на което електрическа 
печка ще използва 3 квтч. Разбира се, при 
понижаване на температурата на въздуха 
климатиците стават по-неефективни 
за отопление и изразходват повече 
електричество при минусови температури и 
техният COP значително намалява.

Температурата на въздуха е силно 
променлива в сравнение с тази на водата и 
земята и това е причината геотермалните 
термопомпи да са толкова ефективни. 
Който е бил в пещера през лятото, знае, 
че температурата на въздуха вътре 
е по-ниска от тази навън и обратно, 
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през зимата в пещерата е по-топло, 
отколкото навън. Само на няколко метра 
под земята температурата е сравнително 
постоянна през цялата година, като, 
разбира се, има температурни разлики 
в зависимост от географската ширина. 
Така през зимата термопомпите могат 
да използват източник на топлина с по-
висока температура от въздуха навън и 
през лятото да отвеждат топлината от 
дома в по-хладната от въздуха навън земя 
или подпочвена вода. Това позволява на 
тези устройства да извличат и отвеждат 
топлина със значително по-малко „усилия” от 
техните братя климатиците. Средният COP 
за геотермалните термопомпи варира между 
3 и 5 и е независим от температурата 
на въздуха навън. Приблизително 70% от 
енергията при климатизация с термопомпи 
е безплатна възобновима енергия от 

земята, което може да понижи сметките 
за отопление и парниковите емисии с 
приблизително същия процент.

Термопомпите могат да загряват и 
охлаждат вода, което ги превръща в 
комплексен уред за отопление, който може 
да ви спести и необходимостта да ползвате 
бойлери и котли. Това става, като се 
инсталира резервоар за вода, към който се 
отвежда излишната топлина от компресора 
на термопомпата. Ползването на такъв 
резервоар през зимата понижава цената на 
ползване на топла вода близо наполовина. 
През лятото топлата вода може да стане 
практически безплатна, тъй като топлината 
от охлаждането на вашия дом се отвежда 
към резервоара и затопля водата. Друг 
плюс на термопомпените инсталации е, че 
при теглене на кредит за финансиране на 
тяхното изграждане се ползва 20% отстъпка 
от държавата за енергийна ефективност, 
както и временно освобождаване от данък 
сгради. А за обслужването на кредита 
допълнително ви подпомага реализираната от 
термопомпата икономия на електричество.

Има два основни вида геотер-
мални термопомпи 
Термопомпите с подпочвена вода като 
източник на топлина са с отворена система 
на циркулация, където водата се вкарва 
направо в тръбите на инсталацията.  66

Приблизително 70% от 
енергията при климати-
зация с термопомпи е 
безплатна възобновима 
енергия от земята
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В термопомпата топлообменникът 
превежда топлината между тръбите с вода 
и хладилната течност. Отработената 
вода се връща обратно в източника или се 
изхвърля, което не е препоръчително от 
финансова гледна точка за места, където 
е въведена такса за отходна вода. Вместо 
източник на естествена подпочвена вода 
може да се използва кладенец, но трябва 
да се има предвид какъв е дебитът на 
термопомпата и да се знае приблизително 
колко вода побира кладенецът и колко 
бързо я „наваксва”, ако отработената вода 
се изхвърля като отходна. При този тип 
инсталации трябва да се изследва съставът 
на водата, защото от нейния състав може 
да зависи много. Например, ако заедно с 
водата в инсталацията попада пясък, това 
може да запуши топлообменниците, което 
сериозно може да наруши работата на 
термопомпата.

Термопомпите, които ползват земята 
като източник на топлина, са със 
затворена система на циркулация, по 
която тече вода или разтвор с антифриз. 
Топлината се излъчва или извлича от 

течността в заровените под земята тръби 
и по същия начин като при термопомпите 
с подпочвена вода се обменя с хладилната 
течност. В зависимост от особеностите 
на района и самата земя тръбите могат да 
се инсталират хоризонтално на определена 
дълбочина или вертикално.

Преди инсталиране e хубаво да се 
направи енергиен анализ на сградата, за 
да се провери колко топлина се губи през 
зимата и колко топлина поема сградата 
през лятото. Така може да се определи с по-
голяма точност колко мощна термопомпа 
ви трябва и какъв е нейният дебит, 
което определя дълбочината на сондажа, 
ако термопомпата е с подпочвена вода. 
А след като вече знаете какви ще са 
характеристиките на вашата инсталация, 
ще сте наясно и с приблизителната цена. 

Една от основните пречки за 
инсталирането на термопомпи са 
значителните средства, които трябва да 
се отделят за това. Цените започват от 
около 3000 лв. за най-малките термопомпи, 
които са приложими за жилища с площ до 
100 кв.м., като цените на по-мощните 
варианти достигат десетки хиляди левове. 
Инвестицията обикновено се възвръща 
за период между 2 и 10 години, като за 
големите потребители на електричество 
този период може да се съкрати 
значително. 

Например най-голямата термопомпена 
система в България и на Балканите в 
завода за стоманени тръби „Интер пайп” 
струва 150 хил. лв., която се очаква да се 
изплати за около две години. Самата цена 
на термопомпата обикновено е около 40% 
от всички разходи по нейното инсталиране, 
към нея се добавят цената на проучванията, 
цената на сондажа, която започва от около 
70 лв. и стига до над 200 лв. на метър и 
цената на инсталиране. 

Често ефективността на инсталацията 
зависи от конкретния случай, но има няколко 
важни фактора, които са определящи. 
Много зависи от производителя на 
инсталацията, на пазара в България лесно 
може да се намерят качествени инсталации 
от известни производители, като не е за 
препоръчване да се рискува с по-евтините 
китайски варианти.

Инсталирането на самата система играе 
изключително важна роля за това дали 
термопомпата ще работи ефективно. 
Може да притежавате термопомпена 
инсталация от първокласно качество, 
но ако тя не е инсталирана правилно, 
ефективността й може да се окаже далеч 
под вашите прогнози. Поради тази причина 
препоръчваме добре да се запознаете с 
пазара на фирми, които правят проучване и 
инсталиране. 

Ясен ДИМИТРОВ

Заземена затворена верига

Дистрибутираща система

Топлинна помпа
Помпа

Изходящ поток

Схема на топлообмена
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Храмът на лотоса
Обявен за най-посещавана сграда за 2002 г. в света, грандиозният храм в Ню Делхи 
привлича интереса както на поклонниците, така и на архитектурната общност

ПРЕЗ 1986 Г. В НЮ ДЕЛХИ е завършен 
грандиозният проект за храма „Лотос” 
на бахайската общност*, храм, 

който продължава да жъне международни 
архитектурни отличия дори днес, над 
двадесет години след завършването му. 
Огромна част от акрите, на които се 
разпростира архитектурният комплекс, 
са закупени благодарение на дарението, 
направено от Ардишир Рустампур (Ardishir 
Rustampur), посветил целия си живот на 
благородната цел да се съгради молитвен 
дом за бахайците. От далечната 1986 г., 
когато е построен храмът на бахайската 
общност, неговият архитект Фарбироз 
Сахба е интервюиран стотици пъти, за 
да разкрие подробности за съграждането 
на това монументално чудо. Архитектът 
от ирански произход, който живее и 
работи в Канада, признава, че етапът 
по създаване на идейния проекта е 
бил най-предизвикателната част от 
сътворяването на молитвения дом. В 
тази фаза специалистът се е стремял да 
„създаде храм, който да рефлектира върху 
многопластовата културна история на Индия 

и в същото време да бъде в пълно съгласие 
с принципите на бахайската общност”. 
Храмът „Лотос” има девет порти, които 
отвеждат до централната му зала, която 
може да побере над 2500 души и е висока над 
40 метра. Сградата е разположена в парцел, 
който надхвърля по площ 26 акра и само за 
първите седем години от съществуването 
му привлича над 50 милиона посетители. 
Затова през 2002 г. е обявена от CNN за най-
посещаваната сграда в света, по-посещавана 
дори от Айфеловата кула и „Тадж Махал”. 
Над 13 000 прекрачват прага й всеки ден, а 
девет - всяка минута. 

Колективът специалисти започва 
работата по идейния проект без 
предварителна настройка за вида на 
храма, посещавайки стотици светилища 
из Индия не за да търси архитектурните 
им специфики, а за да добие представа 
за духовното наследство на държавата. 
„Колкото повече се потапяхме в 
културните традиции на Индия, толкова по-
предизвикателна изглеждаше за нас задачата 
за построяването на храма”, разказват 
създателите му.  68

13 000 посетители 
прекрачват всеки ден 
прага на построения 
през 1986 г. храм
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„Самият аз се молех и бях убеден, че Господ 
ще ми помогне концепцията за молитвения 
дом да се избистри по-бързо в съзнанието 
ми, както и се случи всъщност. По една 
случайност, пътувайки из страната, 
промених маршрута си непредвидено, за 
да се запозная с изповядващия бахайската 
религия Камрудин Бартар. Той ми разказа за 
символиката на лотоса. Малко по-късно в 
пещерите Ajanta и Ellora отново „срещнах” 
приказното цвете, изрисувано по стените 
им. Не се изненадах, когато при следващо 
пътуване в Южна Индия, отново случаен 
повод ме доведе до място, където цъфтяха 
лотоси. Не бях виждал толкова невероятни 
цветове и възторженият разказ на индиеца, 
който ми ги показа, въздейства още по-
убедително на решението ми да построя 
храма именно във формата на лотос”, споделя 
архитект Сахба. Но след оформянето на 
концепцията за символиката на молитвения 
дом екипът трябва да определи как да 
пресъздаде едно така прекрасно природно 
творение в монументално. Специалистите 
остават смаяни от бързината, с която 
успяват да решат всеки проблем по 
въплъщаването на символа лотос в 
архитектурната задача и са убедени, че 
Господ ги вдъхновява и подпомага работата 
по изпълнението на плановете им.

Лотосът е проявление на Божественото, 
символизира чистотата и нежността, 
знаков е за индийците, те го възпяват в 
народния си епос. Поемата „Махабхарата“ 
разказва как Създателят Брама се появява 
от цвета на лотос. Будистите пък 
възхваляват цветето, изричайки молитвата-
мантра „Ом мани, падме хум” - „О, свещен 
цвят на лотоса”. Според Буда всеки трябва 
да бъде като лотос, защото макар „да се 
намираме в мътни води, можем да запазим 
красотата си и да останем неподвластни 
на обкръжаващата среда”. И други от 
десетките религиозни учения в огромна 
Индия възпяват именно лотоса. Той битува 
от векове в традициите на азиатския народ.

Екипът на архитект Сахба успява да 
пресъздаде не само структурата на 
цветето, но и начина, по който слънчевата 
светлина го обгръща. Вътрешното 
пространство е куполовидно оформено и 
наподобява структурата на лотоса - цвят, 
състоящ се от 27 надиплени венчелистчета, 
през всяко от които светлината се 
филтрира и се разпръсква дифузно в 
огромното молитвено помещение. В центъра 
на купола се намират девет венчелистчета, 
които са разтворени и увенчават не само 
сферичната структура, но и пропускат най-
интензивно дневната светлина в храма. 

Външното осветление е съсредоточено 
също в горната част на архитектурния 
обект, и то по връхчетата на 
венчелистчетата, за да се създава алюзията 
за плаващ цвят, отделен от своята основа.

Водата също е елемент, който е вграден 
в архитектурната концепция за храмовото 
пространство. Деветте басейна, оформени 
край храма, символизират листенцата на 
плаващия лотос. Фонтани пък спомагат 
въздухът да се охлажда и така в храма да 
прониква свеж полъх.

„Вярата ми помогна да се справя с дизайна на този 
уникален и общоприет, но в същото време припознат 
именно от изповядващите бахайска религия храм. Чудех 
се кой е символът, който вдъхновява последователите 
на различни религии, но едновременно разкрива 
простотата и свежите възгледи на бахайците. После 
се спрях на лотоса. Архитектурният обект трябваше 
да е демонстрация на уважението към вярата, да е 
напомняне към всички търсещи упование хора за това, че 
каноничните принципи във всички религии са подчинени на 
един универсален Бог. Стремях се да създам храм, който 
да има връзка със сърцата на вярващите независимо 
каква религия изповядват те, затова тази фаза от 
построяването беше най-важната и предизвикателна за 
мен. Оформянето на идейния проект бе магнетичната 
част за мен, а останалите етапи - просто технически 
предизвикателства, които екипът бързо преодоляваше.”

Фарбироз Сахба, архитект на храма

Деветте басейна, оформени край храма, символизират 
листенцата на плаващия лотос
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Интересни сгради

покриват и интериорните решения, и 
ландшафтната архитектура. Архитектите 
признават, че ако сградата е била изградена 
за друг клиент, а не за религиозна общност, 
сумата по построяването й е щяла да бъде 
в пъти по-голяма. Донори за храма са не само 
хилядите бахайци, но и инженери, надзорници, 
доставчици. Доброволците сред самите 
строители също са стотици, други работят 
за минимална надница. На практика се оказва 
невъзможно да се калкулира стойността на 
сградата по стандартните методи. 

  „Въпреки че изповядвам бахайската вяра, 
това не повлиява дизайна на сградите ми, не 
ги прави по-архаични или по-футуристични. 
Аз ги създавам с идея за хората, които 
ще ги използват, но и така, че да бъдат 
въздействащи като изкуство. В Индия 
задачата ми се състоеше в това да осъзная 
потребностите на местното население и 
да използвам предимствата на тамошните 
технологии, например тези, свързани с 
древните системи за климатизация, които 
използвахме в храма”, разказва за работата 
си архитект Сахба.  

Над 4.5 милиона посетители преминават 
през „Лотоса” за година, само 1/10 от 
тях изповядват бахайската вяра. Това 
е най-показателният факт, че сградата 
е архитектурно произведение, което 
е в диалог със своята публика. „Най-
голямата награда за мен като архитект 
е, че проектът ми е успешен, а успехът се 
измерва с едно - с признанието на хората. 
Шедьовър на архитектурата е този 
обект, който установява магична връзка 
със зрителя и докосва сърцето, в Индия аз 
считам за такъв „Тадж Махал”. Надявам се, че 
проектите, над които работя, винаги ще ми 
носят преди всичко духовно удовлетворение”, 
заключава архитект Фарбироз Сахба. 

Мария ЙОРДАНОВА

Бахайството, наричано 
от последователите му 
бахайска вяра, а понякога 
и бахаизъм, e религиозно 
учение, основано през 
XIX в. от персиеца Баха-
ула. Бахайците  наброяват 
около 6 млн. души в над 
200 страни по целия свят. 
Според бахайството 
религиозната история е 
развиващ се образователен 
процес за човечеството, 
което получава 
знания посредством 
пратениците на Бог, 
назовавани проявления на 
Бог.

Индия е страна с драстични климатични 
промени през цялата година. Тъй като 
стандартната климатизация на голямо 
пространство и още повече в Делхи е 
скъпоструваща инвестиция и система за 
поддръжка, проблемът с вентилацията в 
храма е решен посредством изключително 
сложна конфигурация от отвори в 
подземието му и разположени по връхната 
му част. Тази техника почива на древните 
строителни традиции и е доказала 
ефикасността си през столетията, а и 
издържа проведените в лондонския Imperial 
College тестове. Посредством нея се 
постига постоянна циркулация на свеж 
въздух, който е допълнително охлаждан 
от водите на фонтаните. В покривното 
пространство са инсталирани и група от 
вентилатори, които изхвърлят мръсния 
въздух извън „Лотоса”, а на отворите в 
подземието са монтирани такива, които 
всмукват хладната атмосфера край 
основите на сградата. Така температурата 
в храма се поддържа в норма и допринася за 
цялостния душевен и физически комфорт в 
пространството на посетителите му. 

Интересен е фактът, че построяването 
на „Лотоса” се финансира единствено от 
даренията на бахайската общност в Индия. 
Отпечатани са хиляди ценни книжа под 
формата на билети, които се продават 
навред из необятната държава с цел да 
се подкрепи създаването на храма. И ако 
„Тадж Махал“ се съгражда благодарение на 
мощта на един владетел, „Лотосът” е 
построен чрез общите усилия на общност 
от вярващи. Храмът е отворен за всички, 
без значение на тяхната раса, кастово 
положение, религия и класа. Бахайците 
нямат традиционните духовни служители, 
нито ритуали, които са характерни за 
другите религии. Молитвеният им дом е 
отворен за хиндуисти, будисти, мюсюлмани, 
християни. Архитектурният екип с гордост 
признава: „Ние съградихме храм, в който не 
се съблюдават ритуали, няма богослужение, 
а е място за отправяне на молитва към 
Създателя, за свещено общение с Него.”

„Духовното значение на храмовете, 
издигани с общите усилия на хиляди хора, 
изповядващи различни раси и религии, е 
внушително. Тези молитвени домове са 
въплъщение на човешкото стремление за 
обединение. Нека си спомним „Тадж Махал”, 
той не само символизира любовта между 
царица Мумтаз и цар Ша, но и я увековечава 
и прави безсмъртна благодарение на общия 
труд на строителите. Именно храмовете 
на Индия са нейното най-голямото 
архитектурно богатство и културно 
наследство”, смята архитект Фарбироз 
Сахба. Цялостният процес по изграждането 
на „Лотоса” продължава шест години и осем 
месеца - от 21 април 1980 до 21 декември 
1986 г. През последните осем месеца се 
извършват довършителни дейности по 
облицоване на части от сградата с мраморни 
плочи, които по първоначални планове е било 
предвидено да са керамични. Отделени са и 
няколко месеца за ландшафтно оформление 
на пространство от 26 акра край „Лотоса”. 
Разходите по изграждане на храма се 
равняват на около 100 милиона рупии, които 

Елемент от храма
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E-фасилитис

www.wbdg.org
Whole Building Design Guide, или портал за всичко, касаещо сградата

ТОВА Е ОГРОМЕН И МОЖЕ БИ ЕДИНСТВЕНИЯТ 
по рода си интернет портал, който 
предоставя съвременна информация 

и напътствия, покриващи всички аспекти 
от строителството, проектирането, 
управлението и поддръжката на сгради и 
видовете помещенията в тях. В унисон 
със съвременните тенденции един от 
фокусите на портала е ефективното 
функциониране на сградите от гледна точка 
на финансирането, разходите по експлоатация, 
енергопотреблението и не на последно място 
здравето и комфорта на обитателите. 

Може да се каже, че WBDG е една библиотека 
от напътствия, критерии и стандарти, която 
постоянно се обновява и често към всичко 
това има добавени таблици, схеми и чертежи. 
Сайтът е разделен на шест секции:

 Design Guidance - тук се съдържа обширна 
информация, свързана с проектирането и 
функционирането на всякакъв вид сгради 
- от бизнес центрове до болници и училища, 
обзавеждането на всякакъв вид помещения, 
различните дизайн дисциплини, самото 
проектирането в зависимост поставените 
цели и инсталирането и проектирането 
различни видове системи.

 Project Management - ръководства за 
успешното ръководене, координиране и 
разработване на един проект, както и 
за наемането и управлението на екипа и 
управлението на бюджета на проекта.

 Operation & Maintenance - тази секция 
покрива широкия спектър от дейности, чиято 
цел е съоръженията да изпълняват функциите, 
за които са проектирани. Обхванати са 
и различните ежедневни дейности по 
поддръжката на недвижимостта и системите 
за нейното наблюдение.

 Documents & References - разширена 
електронна библиотека от документи, 
свързани с критериите и стандартите 
на конструиране, а също така и примери 
за тяхното прилагане във вече завършени 
проекти.

 Tools - информация за многообразните 
програми, използвани в строителната 
индустрия и поддръжката на сгради, подредена 
по категории и по агенциите, които ги 
използват.

 Continuing Education - въвеждащи онлайн 
курсове по различните дисциплини, свързани 
с проектирането и поддръжката на сгради 
и информация за тях. След всеки курс може 
да бъде получен сертификат, ако бъде минат 
успешно тестът след него.

Във всяка секция има множество материали 
за сваляне и връзки към много други 
специализирани сайтове и организации.

WBDG е изграден със съвместните 
усилия на голям брой правителствени и 

неправителствени организации, както 
и на образователни институции. Така 
многобройните специалисти в сектора, 
свързани посредством портала, могат да 
обменят огромен опит. Една от целите 
на портала е да внедри нови подходи в 
проектирането на сградите. 

Един от подходите например е този на 
цялостния дизайн (Integrated Design Approach), 
който подчертава ролята на всяка от целите 
на проекта и представя успешния проект като 
процес, в който целите са ясно дефинирани 
от самото начало и балансът между тях се 
поддържа по време на процеса. Този подход 
предоставя повече гледни точки на екипите, 
занимаващи се с проектиране, и може да ги 
накара да преразглеждат целите на проекта и 
как те взаимно си влияят. 

Друг подход към процеса е този на единния 
отбор (Integrated Team Process). Според този 
подход всички екипи, които участват в 
проектирането, изграждането и поддръжката 
на съоръжението, трябва добре да разберат 
целите и проблемите на останалите екипи и 
да си сътрудничат като един отбор по време 
на целия процес. По този начин членовете на 
всеки екип могат да бъдат научени при нужда 
да се справят с проблеми извън тяхната 
компетенция. 

Ясен ДИМИТРОВ
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