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Прекарваме почти половината от професионалния си живот в офиса; 69%
от служителите смятат, че състоянието на офиса влияе на мотивацията
им; промените на работното място могат да увеличат продуктивността
до 20% - това са само няколко акцента, които подсказват важността на комфортната и приятна за работа среда.
Обръщаме особено внимание на темата, тъй като в крайна сметка това е
предметът на фасилити мениджмънта - макар и поддържащ основната дейност, той спомага за безпроблемното и удобно протичане на работните процеси. А качественият ФМ не се измерва само със спестяване на средства, а в
изкуството да създадеш ефективна, сигурна и комфортна работна среда.
Дограмите и прозорците са ахилесовата пета на енергийната ефективност. В броя разглеждаме основните параметри на прозорците и дограмите
и как те влияят на енергийните загуби, които при някои сгради могат да достигнат 25-30%. Интересното е, че невинаги става въпрос за загуба на топлина - например, ако през лятото прозорците ви пропускат
инфрачервените лъчи и не
позволяват на топлината да
излезе, това означава завишени разходи за климатизация.
В тази връзка представяме
една интересна технология електрохимични прозорци. Те
съдържат химикал, който се
поляризира при подаването
на лек електрически заряд,
позволявайки динамично контролиране на пропусканите
лъчи.
Контролът на достъпа пък
е ахилесовата пета на сигурността и средство за контрол на работното време.
Целта на една система за
сигурност основно е да елиминира нерегламентирания
достъп до определено помещение. И ако доскоро основното средство за лимитиране
на достъпа беше металният
ключ, днес вече има достатъчно технологии, които да го оставят там, в миналото. Разгледали сме различни решения за предоставяне на достъп до съответните помещения, както и системи за елиминиране на често срещания за
големите сгради проблем със „задържането на вратата”.
„Когато всички излизат, ние влизаме” - това е пожарникарска шега, която ви
препоръчваме никога да не изпитвате на гърба си! Да, но никой не е застрахован срещу пожар, дори и старателно да си е попълнил застрахователната
полица и да си е платил вноската. С тези мисли в главата обръщаме внимание
върху важността на плана за евакуация на намиращите се в сградата хора и
представяме техническите средства за своевременно известяване при проблем.
В настоящия брой продължаваме поредицата „Експо сгради и съоръжения”,
този път с поглед към Айфеловата кула, която в началото е
оприличавана от жителите на Париж с „клетка за жирафи”, а
80% от служителите
днес е символ на града и световна туристическа атракция.
Подготвили сме ви и една любопитна статия - гръмотевитвърдят, че общото
ците. Първоначално може да си помислите, че страниците
състояние на сградата,
на National Geographic са по-подходящи за подобен материал,
но замисляли ли сте се каква огромна сила притежава това
в която работят,
природно явление? Давали ли сте си сметка какво би ви се слувлияе на начина, по
чило, ако върху вас се стовари гневът на майката природа? А
който те възприемат
как работи гръмоотводът и защо всяка сграда трябва да бъде
обезопасена с такъв?
работодателя си
Приятно четене!
Уважаеми читатели, очакваме вашите коментари на редакционната ни поща info@facilities.bg
или в интернет форума ни на адрес www.facilities.bg
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България

Молът във Велико Търново

Прогнози за пренасищане
на пазара на търговски площи
До две години пазарът на търговски площи
във Варна може да светне на червено, ако
бъдат изпълнени всички обявени проекти за
търговско-развлекателни центрове, сочат
данните на агенцията за недвижими имоти
„Колиърс“. По съотношение търговска площ
на 1000 души до 2010 г. Варна може да
достигне нивата в Западна Европа, където
и икономическото развитие е по-напреднало.
За момента обаче в цялата страна има
недостиг на търговски площи, казаха от
„Колиърс“. Данните на компанията съвпадат
с тези на някои международни анализатори
като Jones Lang LaSalle, които сочат, че в
момента на 1000 души в България се падат
15 кв.м търговска площ. В Западна Европа
съотношението отива към 170-180 кв.м на
1000 души. По информация на „Колиърс“ до две
години съотношението в град като Варна
може да достигне 345 кв.м на 1000 души.

Моловете в България
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Проекти в строеж
Построени

София

Пловдив Варна

Вeлико Стара Бургас Плевен
Търново Загора
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Отлага се приемането
на закона за етажната
собственост
Правната комисия в парламента е
разгледала проектозакона за етажната
собственост и е приела решение да се
сформира работна група за събиране на
предложения за промени и уточняване на
спорните моменти в законопроекта. Това
може да отложи приемането с още 2-3
месеца. Според депутатите са необходими
стимули за участие на съсобствениците в
поддържането на общия имот.

Експерти настояват
за промени в ЗУТ
На 14 февруари се състоя събрание
на фирмите, извършващи енергийни
обследвания. Експертите са изразили
позицията си за промени в Закона за
устройство на територията, Закона за
енергийната ефективност и Наредба 19
за сертифициране на сгради. Очакванията
им са в наредбата за сертифициране на
строежите да има текст за участието им
в строителния процес по етапи, защото
много от новите сгради не отговарят на
нормативните изисквания за енергийна
ефективност. От камарата са изразили
позиция и по друг проблем – завареното
положение при сградите с издадено
разрешение за ползване след 1 януари 2005
г. и сертификат за ЕЕ, издаден преди 31
декември 2007 г.
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Кметове се
активизират в борбата
с падащите сгради

„Арко инвест“ и „Главболгарстрой“
сключват договор за 3.1 млн. евро

В Пловдив спешно се работи по
изработването на проектонаредба, която
да регламентира нормативно ремонта и
поддръжката на фасадите на старите сгради
в града. Особено сериозно е положението в
централната градска част, където много
от сградите са над 100-годишни, а голяма
част от тях - и паметници на културата
от местно значение. Масово партерите
на старите постройки са превърнати в
луксозни магазини, а фасадите над тях са с
изпадала мазилка, което създава опасност
за гражданите. В Габрово тече проверка за
потенциално опасни и силно амортизирани
сгради с цел предприемане на действия в
тази връзка. От общината съобщават, че
няма да изчакват приключването на всички
огледи, за да започнат издирването на
собствениците на имотите и издаване на
предписания за извършване на необходимите
ремонти. Петнайсет сгради в Добрич са
били обявени като самосрутващи се или
вредни в санитарно-хигиенно отношение.
Повечето от сградите са едновременно
нехигиенични за живеене и пред срутване. За
премахване са предложени 14 от обектите,
за един е направена препоръка да се
предприеме ремонт.

Договорът е за строителството на
втората фаза от проекта “Мадрид”.
Освен грубия строеж се предвижда и
реализация на интериорната част. „Арко
инвест“ придоби проекта „Мадрид“ с напълно
издадени строителни разрешения през
август 2007 г. и обяви намерението си
да инвестира 20 млн. евро в търговскожилищния комплекс с РЗП 24 700 кв.м.
Това е вторият договор, който „Арко
инвест“ и „Главболгарстой“ подписват за
проекта „Мадрид“. Първата договореност
между двете компании визираше грубото
строителство на сградата и е на стойност
5.3 млн. евро.

Изграждат логистична
и търговска база във Видин
Бившата консервна фабрика “Вида плод” в
града ще бъде превърната в логистична и
търговска база. Бившите цехове на фабриката
ще приютят и някои неголеми екологично
чисти производства. Базата разполага и
със собствено лицензирано жп отклонение
с открити и закрити площи за товарене
и разтоварване. Инвеститор на проекта
е “Ренесанс” АД - дъщерното дружество на
“Овергаз холдинг” АД.
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БДЖ започват кадастрален
опис на имотите си
Националната компания „Железопътна
инфраструктура“ откри тръжна процедура
за избор на изпълнители за извършване на
дейности по кадастъра с много разширен
обхват. Кадастралният опис ще подпомогне
компанията при преброяването на имотите
и териториите й. Част от тях могат да
бъдат продадени, на други да се предложи
публично-частно партньорство, трети да
бъдат запазени за инвестиции на компанията
в здания, които да й носят доходи. В
поръчката се включва: изработване на
кадастрални карти и кадастрални регистри;
попълване на имоти в кадастралните
планове и кадастралната основа на
плановете за регулация със заснемане на
железния път и надземните съоръжения;
разделяне на имоти; изработване на проекти
за подробни устройствени планове и за
архитектурно заснемане и ценообразуване
на сгради. Междувременно от НКЖИ обявиха
поръчка за кандидат за почистването
на гарите, пероните и коловозите на жп
гарите на територията на София и Пловдив.
Сред гарите, включени в поръчката, са Яна,
Кремиковци, Костинброд, Вакарел, Курило,
Пловдив, Филипово, Велинград, Първомай,
Харманли и др.

„Федерал дивелъпмънт”
и „Петрол холдинг”
със съвместна компания
Двете дружества ще създадат компания
за разработването на проекти с
многофункционално предназначение в
областта на недвижимите имоти в България,
като инвестицията ще надхвърли 3 млрд.
долара за следващите 10 години. Главният
офис на новото дружество „Федерал
България мениджмънт” АД ще бъде в София
с регионални офиси на ключови пазари като
Варна и Бургас. Първоначалните планове са
насочени към преобразуване и застрояване на
около 50 парцела, собственост на различни
компании от групата на „Петрол холдинг”,
включително на „Петрол” АД.

Фонд „Енергийна
ефективност“
финансира 42 проекта

Кадастърът на имотите на БДЖ ще спомогне за развитието
© Надежда Чипева
на железопътната инфраструктура
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През последните две години от фонд
„Енергийна ефективност“ са финансирани
42 проекта за общо 15 млн. лв. Сред
одобрените проекти са изграждане на
енергоефективно улично осветление,
саниране на сгради и реконструкция на
топлоизточници. България изостава в
усвояването на средства за енергийна
ефективност. Oбластният управител
на Хасково Райна Йовчева отбеляза, че
вече две години и половина след обявяване
на спечелени проекти в областта на
енергийната ефективност в общините
Любимец, Харманли, Хасково и Димитровград
средства не са приведени и местните
власти не могат да реализират идеите си.
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Издават специална наредба
за зелените площи в Бургас
Бургас стана печално известен с факта, че
масово през последните пет години върху
зелените площи бяха застроени жилищни
кооперации или бизнес сгради. Практиката на
други общини сочи, че специалната наредба
и вкарването в регистър на зелените площи
може да ги защити от посегателство и
от постоянния натиск на собственици на
терени и предприемачи, които искат да
строят във възстановени земи.
Наредбата за зелените площи на Бургас
ще бъде изготвена в срок до един месец.
Това реши на свое заседание комисията по
устройство на територията в общинския
съвет на морския град.

Усвояването на офисните
площи в София надмина
очакванията

Зелените площи в Бургас ще бъдат защитени с наредба

Следствен арест
по европейски стандарти
До края на годината следственият арест
в Пловдив ще бъде преместен в мебелния
цех на затвора, на който предстои да се
извършат основен ремонт и преустройство
в съответствие с европейските норми.
Това е пилотен проект на Министерството
на правосъдието, за чиято реализация ще
бъдат инвестирани над 1.5 млн. лв. Обявен
е конкурс за изпълнител, като срокът за
получаване на документация за участие и
предаване на оферти е 11 март.

Проект на нова наредба
за безопасността
на детските площадки
Създадена е нова разпоредба за
определяне на условията и реда за
устройството и безопасността на
площадките за игра, по смисъла на която
министърът на регионалното развитие
и благоустройството, министърът на
вътрешните работи и председателят
на Държавната агенция за закрила на
детето трябва да издадат съвместна
наредба. Проучени бяха също и голяма
група европейски стандарти, в които са
определени изискванията към безопасността
на съоръженията за игра и на повърхностите
на самите площадки. С наредбата се
предвижда всички нови съоръжения за игра да
отговарят на EN 1176.
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През втората половина на 2007 г.
предлагането на офисни площи в София
продължи да се увеличава и регистрира
ръст от 16% за периода. Новите проекти
през периода са реализирани предимно
в покрайнините на града, където са
съсредоточени 66% (или 64 000 кв.м)
от новото предлагане. Най-голямо е
увеличението за площи клас А, за които
офертните нива са се увеличили във всички
райони. Търсенето все още изпреварва
предлагането в София. Съществуващите
площи са почти напълно заети, а новите
проекти не са достатъчни да задоволят
търсенето на пазара. За последните шест
месеца свободните площи са намалели до
ниво под 4% (или 26 000 кв.м).

Провеждат търг
за сградата на НАП в София
Става дума за извършване на
възстановителни и довършителни работи
на съществуващата административна
сграда на бул. „Цариградско шосе“, която в поголямата си част е изградена в груб строеж,
изпълнени са частично довършителни
работи, но не е въвеждана в експлоатация.
Разгънатата застроена площ е 68 хил. кв.м.
Проектът е от 1980 г., изпълнението е
започнало през 1983 г. и е преустановено
през 1990 г. Проектът е замислен като
административна сграда - редакции на
издателства с канцеларски и обслужващи
помещения. Направено обследване от
екип от УАСГ показва, че високите тела
са в сравнително добро състояние като
конструкция и носимоспособност. Поради
проблеми с недостроените ниски тела
има препоръка някои от тях да бъдат
разрушени. В тежко състояние е ниската
част откъм бул. „Цариградско шосе“. Новата
сграда ще поеме обслужването на социалноосигурителните и данъчните задължения
на всички граждани и фирми от София.
Предвижда се да се изградят два салона
за обслужване и да се въведе електронна
система за управление. 
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Най-високата жилищна сграда
в Лондон ще бъде „зелена”
Знаковият за Лондон проект Pan Peninsula,
който се очаква да бъде завършен през
2009 г., ще притежава високотехнологична
система за комбинирано производство на
електро- и топлоенергия. Проектантите
изчисляват, че системата ще спестява
по 207 тона въглеродни емисии на година,
сравнено с конвенционалните технологии за
разделно производство на електрическа и
топлинна енергия. Системата ще се захранва
от двигател с вътрешно горене, който ще
работи на природен газ. При постоянна
работа с 1500 оборота в минута той ще
произвежда 135 kW електроенергия и 215 kW
топлинна. Системата ще бъде поставена
в акустична обвивка, а бордов компютър
ще оказва постоянен контрол и ще подава
мониторингови данни.

Безплатен достъп
до ръководствата
на ASHRAE
На сайта на ASHRAE (www.ashrae.org) вече
могат да се свалят безплатно ръководства
от серията Advanced Energy Design Guide за
обзавеждане на офиси, помещения, заемани
за малък бизнес, както и най-новата книга
от серията. От организацията твърдят,
че в бъдеще ще бъдат достъпни и нови
ръководства включително и такова с
фокус върху складовите помещения.
Ръководствата представят практически
подходи за дизайн чрез използването на
продукти и технологии, които са достъпни
за потребителите. Те предоставят на
предприемачите и проектантите решения,
които водят до 30% по- голямо пестене
на енергия в сравнение със сгради, които
отговарят на минималните изисквания за
енергийна ефективност.

Служители напускат работа
заради лошо състояние
на офисите
Проучване на Fleishman-Hillard Research по
поръчка на американската инвестиционна
компания Blumberg Capital Partners,
направено през декември 2007 г., показа,
че всеки трети служител напуска работа
заради лошото състояние на офиса, в
който работи. В проучването са взели
участие над 500 души, прекарващи голяма
част от ежедневието си в офиса. Главната
цел на проучването е да се разбере доколко
офисът и състоянието му влияят на
продуктивността на служителите. От
запитаните 69% смятат, че състоянието
на офиса влияе на мотивацията им, а
80% твърдят, че общото състояние
на сградата, в която работят, влияе
на начина, по който те възприемат
работодателя си. Някои от служителите са
обезпокоени и от сигурността в сградата,
а има и такива, които се притесняват за
личните си вещи, оставени на работното
място.

По-високата кула от проекта Pan Peninsula ще бъде 149 метра,
което я прави най-високата жилищна сграда в Англия

търси да назначи
ТЪРГОВЕЦ НА ФАСИЛИТИ МЕНИДЖМЪНТ СОФТУЕР
Информационната система speedikonFM подпомага дейностите по
управление на сгради и съоръжения: управление на площи, отдаване под
наем, техническа поддръжка, инсталации, документация и др. Софтуерът
е широко използван в Европа с клиенти в областите на търговски и бизнес
центрове, банки и застраховане, индустрия, комуникации, здравеопазване,
държавна администрация и др. и от скоро е на българския пазар.
ИЗИСКВАНИЯ:
- Висше техническо или икономическо образование
- Добри познания в областта на фасилити мениджмънта: управление на
сгради, техническа поддръжка, отдаване под наем и др.
- Мин. 2г. опит в областта на продажбите и/или управлението на сгради
- Много добро познаване на пазара на недвижими имоти в България
- Доказани търговски умения
- Отлична компютърна грамотност
- Коректна, амбициозна и мотивирана личност
ПРЕДИМСТВА:
- Опит в областта на продажбата на софтуерни решения
- Отлично владеене на английски или немски език
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Отлична работна среда
- Много добро възнаграждение
- Възможност за обучения и професионално развитие
- Работа в предизвикателна бързоразвиваща се сфера
За да кандидатствате за тази позиция, моля изпратете автобиография
и мотивационно писмо на jobs@esribulgaria.com
като посочите Ref.N: FMS.
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В богаташки квартал
ще пият вода
от тоалетните

30 хил. обитатели ще има „Кристалният остров“

Най-голямата сграда в света
ще бъде в Москва
Комплексът „Кристалният остров“ по
проект на Foster + Partners е получил
предварително одобрение на идейния
проект. С това започва процесът по
техническото проектиране на най-голямата
самостоятелна сграда в света. Огромната
структура с 2.5 млн. кв.м и височина 450 м
ще бъде сред най-високите на планетата.
Инвестицията се оценява на 2.5 млрд. евро,
бъдещите обитатели ще бъдат около 30
хил. души. Гигантският комплекс със смесено
предназначение е замислен като „град в
града“ с огромен брой удобства, сред които
музеи, театри и киносалони, училище, 3000
хотелски стаи и 900 апартамента със
сервиз, офиси и магазини. Разположението
на речния завой Нагатино, само на 7.5 км от
Кремъл, ще гарантира впечатляващ изглед
към руската столица. Предложеният терен е
полуостров, разположен на 8 км. от градския
център, в близост с московското летище
Домодедово. Очаква се строителството
да отнеме шест години, след което
структурата да се превърне в една от топ
дестинациите в руската столица. Кулата
трябва да бъде символ на възраждащата се
световна мощ на Русия.

Изобретиха соларни панели,
работещи и през нощта
Изследователите от Националната
лаборатория в Айдахо изобретиха соларно
покритие, което за разлика от използваните
в момента фотоволтаични системи ще
произвежда електричество при лошо време
и дори след залез слънце. Изключително
тънкото соларно покритие се състои от
квадратни спирали от проводим материал
с дебелина 1/25 част от човешкия косъм,
закрепени върху тънък лист пластмаса. С
тяхна помощ ще може да бъде абсорбирано
инфрачервеното лъчение, складираното през
деня в земята, задържащо се в нея часове
след залез слънце. За съжаление, преди да
влезе в масова употреба, учените трябва
да решат проблема с превръщането на
енергията в ползваема за електрическите
уреди (50-60 херца).
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Нова система за пречистване ще снабдява
жителите на квартала „Ориндж каунти“,
Калифорния, с питейна вода, получена
от използваните води от баните и
тоалетните в Коста Меса, Фулертън и
Нюпорт бийч. Мръсната вода ще бъде
отвеждана с тръби към колектори и филтри,
след което ще преминава през процес на
естествена филтрация в езерата до близко
разположеното градче Анахайм и месеци
по късно ще тече от чешмите на половин
милион жилища в „Ориндж каунти“. Проектът
носи името Groundwater Replenishment
System или Toilet-to-tap и ще бъде найголемият проект за пречистване на вода
в Америка - стойността му се определя на
490 млн. долара. В градовете в Америка от
десетилетия се използва пречистена вода за
земеделие и поддържане на зелени площи, но
идеята използваната вода да се превърне в
питейна е необичайна.

В Кувейт строят
Град на коприната
Кувейт планира да построи Град на
коприната (City of Silk), вдъхновен от пътя на
коприната, имащ за цел да се превърне в зона
за свободна търговия между Средна Азия и
Европа. Площта на бъдещия изцяло нов град
ще бъде 200 кв.км, а цената на неговото
построяване се очаква да достигне 77 млрд.
долара, като капацитетът му ще бъде 750
хиляди жители. Градът на коприната ще се
състои от четири главни зони, а в центъра
на търговската зона, ще бъде издигната кула
с височина 1001 метра. Ще бъде изграден
и 26-километров път с два изкуствени
острова, който ще осигури много побърза връзка със столицата в сравнение с
съществуващия в момента път от 120 км.
Според плановете градът трябва да бъде
завършен през 2030 г. и се очаква да се
превърне в глобална туристическа атракция.

CB Richard Ellis купи купува румънската Eurisko Consulting
Американската CB Richard Ellis Group придоби
Eurisko Consulting - една от най-големите
консултантски компании в областта на
недвижимите имоти в Румъния, за сумата
от 24 млн. евро. „Румъния се превърна в
страна от стратегически интерес за
нашите клиенти, които продължават
да гледат на изток. Това придобиване ни
позволява да откликнем на тези нужди и
подсилва платформата ни в така важния за
нас район на Централна и Източна Европа”,
каза Майк Стронг, президент на CB Richard
Ellis за Европа, Близкия изток и Африка.
Основана през 1997 г., Eurisko Consulting
е сред десетте най-големи компании,
развиващи консултантска дейност в
сектора на недвижимите имоти в Румъния.
В мрежата й от офиси в страната работят
120 души.

CMYK Фасилитис стр. 13

Светът

Проектираха къща, чиито стени
работят като радиатори
Токийските архитекти Atelier Tekuto
изобретиха сглобяема къща, чиито стени
са от алуминий и функционират като
радиатори, като къщата се отоплява с
геотермална енергия, изпомпвана чрез
система от тръби и помпи. Задвижването
на процеса става посредством вятърна
турбина и фотоволтаична система.
Алуминият е избран като материал поради
редица негови свойства. Той има три
пъти по-голяма топлопроводимост от
стоманата, лек е и е здрав. Освен това
алуминият е лесен за произвеждане и
поддържане. Предстои алуминиевата къща да
бъде тествана в екстремални климатични
условия и ако тестът бъде успешен, тя
ще се превърне в добра алтернатива на
традиционните жилища.

Шведи ще отопляват
старинен замък
с току-що издоено мляко
Съвсем скоро в селски район в Швеция
ще заработи нова екологично чиста
отоплителна система, която ще бъде
използвана за отоплението на 50-те стаи
на старинния замък в района, работещ като

хотел. Топлината обаче ще идва от прясно
издоено мляко, съобщи Ленарт Бенгтсон от
агрофирмата „Вапно“, която има 1100 крави,
даващи около 30 хил. литра мляко на ден. За
да се запази прясно по-дълго време, млякото
трябва да се охлади, като при този процес
се отделя много енергия. Използването на
млякото за отопление няма да се отрази
на вкусовите и санитарните му качества,
уверяват от фирмата.

Строят подземен
град под Амстердам
Строителната компания Strukton, която
е част от холандските железници,
възнамерява да построи подземен град
под амстердамските канали. Планирано е
под центъра на града да бъдат изградени
шест етажа, в които ще се помещават
паркинги, магазини, спортни и развлекателни
съоръжения. Очаква се проектът да облекчи
значително ситуацията с паркирането в
града. За да бъде осъществен проектът
обаче, е нужно да бъдат пресушени
популярните водни канали, като след
завършването на строителството те
ще бъдат напълнени отново. Очаква се
реализирането на проекта да отнеме около
20 години, а цената му ще бъде в порядъка на
10 млрд. евро. 


Център за знания по инфраструктура и енергетика,
публични и комунални услуги

О Ч А К В А Й Т Е
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София
За повече информация:
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Инвестициите в жилищни площи отбелязаха значителен прираст след присъединяването на страните от региона към ЕС
© Надежда Чипева

CEE Real Estate - 2008 & Beyond
Последните тенденции и стратегии за растеж на сектора бяха засегнати
на проведената на 25 януари 2008 г. международна конференция в Прага

П

РЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ пазарът на

недвижими имоти в Централна и
Източна Европа отбеляза невиждан
досега ръст, като инвестираните в
региона средства възлизат на милиарди
евро. Присъединяването на страните от
региона към Европейския съюз допълнително
отвори техните пазари за чуждестранни
инвестиции, като по-голямата част
от тези инвестиции са в сектора на
обществените сгради и офис центровете,
но и инвестициите в жилищни площи също
отбелязаха значителен прираст.
Всичко това с времето води до
постепенно изчерпване на възможностите
на пазара за недвижими имоти в региона
и поставя въпроса дали пазарът ще успее
да запази нивото на възвращаемост през
2008 г. и занапред. От друга страна,
проблемите на световните финансови
пазари могат да намалят инвестициите,
което изисква разработването на
стратегии, които да послужат като
превантивни мерки срещу този процес.
Всичките тези въпроси бяха засегнати на
международната конференция CEE Real Estate
- 2008 & Beyond, проведена на 25 януари 2008
г. в Прага, в хотел Амбасадор, която позволи
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Проблемите на световните финансови пазари
могат да намалят
инвестициите и е необходимо разработването
на стратегия с превантивни мерки

на експертите и компаниите в пазара с
недвижими имоти да обсъдят последните
тенденции и стратегии за растеж на
сектора. Това е поредното събитие от
серията конференции, предните от които
бяха проведени в София, Белград и Букурещ.
Събитието започна с изказване на
председателя на конференцията Тевфик
Сабонгуи, изпълнителен директор за Чехия на
Jones Lang LaSalle - една от водещите фирми
в световен мащаб в услугите, свързани
с недвижими имоти. Г-н Сабонгуи въведе
участниците в темата на конференцията,
като разказа в общи линии какво е
състоянието на пазара за недвижими имоти
в Централна и Източна Европа.
Михаил Иванов, изпълнителен директор
в REAG, заключи, че разработките във
финансовите аспекти на бизнеса с
недвижими имоти водят до повишаване
на възвращаемостта. Г-н Иванов се изказа
положително за диверсификацията в
дългосрочен план, тъй като пазарите имат
склонност да се самокоригират, ако са
отишли далеч в дадено направление. Следващ
взе думата Мартин Скалички, директор по
инвестициите в Reico Investicni Spolecnost,
който представи детайлно финансовата

CMYK Фасилитис стр. 15

Събития

политика и насоката на инвестициите за
недвижими имоти в Централна и Източна
Европа, като подкрепи своето изказване с
данни от проучване на REICO.
Д-р Пьотър Годжевич и Мира Кантор Пикус
от ING Lease говориха за ефективното
финансиране на инвестициите в сектора
от гледна точка на данъците, като
предоставиха поглед върху финансовите
инструменти в различните страни
в региона. Сутрешната част от
конференцията бе завършена от Уилям
Гленън, управляващ съдружник в Underwriters
Trust Transaction & Risk Management LLP, който
говори за риска в инвестициите на сектора
за Централна и Източна Европа и начините
за неговото намаляване.
След кафе паузата Андрю Пеирсън
от King Sturge привлече вниманието на
присъстващите към своя поглед върху
разработките на пазара за офис центрове
в региона. Г-н Пеирсън бе последван от
Йорг Банзхаф, изпълнителен директор в
ECE Projectmanagement, който детайлно
анализира разработките на пазара за
обществени сгради в региона.
Хари Бънбъри, ръководител логистика
в DTZ за Централна и Източна Европа,
засегна темата за индустриалните
складове и инвестициите в логистиката,
влиянието на предприемачите и нуждата от
инвеститори в региона. Ейтан Падан CEO в
Engel East Europe говори за възможностите,
предоставени след падането на
комунистическата икономическа система,
наличните средства сред потребителите
и перспективите пред пазара на недвижими
имоти в Централна и Източна Европа от
гледна точка на улесненото финансиране.
След обедната почивка Омар Колейлат,
CEO в Crestyl, Павел Цанев, управляващ
съдружник в Lega Consulting, и Арне
Бонгенаар, изпълнителен директор в
ACTEEUM group, разгледаха като пример вече
съществуващи проекти в Чехия, България,
Румъния, Турция и Украйна.
Заключителната част на конференцията
запозна участниците с различните аспекти
на някои правни въпроси и новите наредби.
Първа по темата се изказа Ана Ленгиевич,
партньор в юридическата фирма Lengiewicz
Wroska Berezowska, която говори за
придобиването на недвижима собственост
от чужденци от юридическа гледна точка.
Кристиан Кьониг, ръководител на European
Federation of Building Societies, представи
проучване за изискванията за получаването
на кредити в Европейския съюз.
Конференцията беше завършена от
председателя с обобщаване на дискусиите
и идеите, засегнати през изминалия ден, а
участниците имаха още възможности за
осъществяване на контакти в последвалия
коктейл.
Мероприятието бе подкрепено от
множество спонсори и партньори от Real
Estate сектора.
На 15 и 16 април в София в „Кемпински
хотел Зографски“ ще бъде проведена
втората регионална конференция „Balkan
Real Estate - България, Румъния, Сърбия”, като
събитието се организира от BalPEx - Balkan
Ясен ДИМИТРОВ
Property Exhibition. 
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Сградна автоматизация

Oтворен стандарт
за контрол на сгради
По-удобни, по-безопасни, по-енергоспестяващи - изискванията
към системитеза сградна автоматизация непрекъснато нарастват

Н

ЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ВЪПРОС за
жилищен или офисен комплекс,
очакванията към системите за
климатизация, вентилация, контрол на
достъпа и осветлението растат. В
същото време ефективната употреба
на енергията придобива все по-голямо
значение. Комфорт, удобство и
енергийна ефективност едновременно
могат да бъдат постигнати с помощта
на интелигентни системи за контрол
и мониторинг на всички устройства в
сградата.
KNX - единственият в света отворен
стандарт за контрол на частни и
публични сгради
KNX асоциацията е собственик на
единствения в света отворен стандарт
за контрол на частни и публични
сгради KNX, а също и собственик на
търговската марка KNX. В асоциацията
членуват производители на уреди
с приложения в контрола на частни
и публични сгради, базирани на KNX,
като светлинен контрол, отопление,
вентилация, климатични инсталации,
енергийна ефективност, измерване,
наблюдение, алармени системи,
домакински уреди, аудио/видео и много
други. Освен производители членуват
и доставчици на услуги (обществени
услуги, телеком услуги и др.).
Целите на асоциацията KNX са
насочени към развитие и представяне
на международен стандарт за
комуникация за електронни системи
на частни и публични сгради чрез
разработване на единна стабилна
и достъпна технология с цел
подобряване цялостното възприятие
на пазара и разширяване на текущия
пазар (предимно в търговските
обекти), както и обединяване на
съществуващите eлектронни системи
на частни и публични сгради в един общ
стандарт, който да служи като основа
за бъдещо развитие.
Асоциацията KNX е сключила
партньорски споразумения с повече от
30 000 партньори в над 75 страни.
България е сред партньорите на KNX,
където има общо 7 фирми, като
„ТелеЛинк“ е един от сертифираните
партньори в страната. 
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KNX сертификат
Наскоро служител на
„ТелеЛинк“ получи KNX
(Ка Ен Екс) сертификат.
Любомир Алипиев,
мениджър проекти в
компанията, допринесе
с още един ценен
атестат за фирмата след
едноседмично обучение в
Германия. Сертификатът,
който е в сферата на
интелигентните сградни
решения, позволява на
компанията да развива
различни по тип проекти
за автоматизация на
системите.

Осветление
Дограми и врати

Системи за мониторинг

Отдалечен достъп

Системи за сигурност
Енергиен мениджмънт

Измерване

Аудио/Видео контрол

„ТелеЛинк“ ЕАД
Бизнес парк - София
сграда 12A, ет.3
1766 София
тел. 02/ 970 40 40
факс 02/ 970 40 42
URL www.telelink.com

Бяла техника

HVAC системи

Освен производители в асоциацията членуват
и доставчици на услуги (обществени услуги,
телеком услуги и др.)
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Енергийно
ефективни прозорци
Въпреки по-голямата първоначална инвестиция в дългосрочен план енергийно
ефективните прозорци се изплащат и осигурявят по-добри условия в сградата

В

ЕДНА СГРАДА НАЙ-ПОДАТЛИВИ

на топлинен обмен с околната среда
са прозорците. Те имат най-малко
топлинно съпротивление в сравнение със
стените, пода и тавана. В някои случаи на
прозорците може да се отредят до 25-30%
от топлинните загуби в една сграда. Това
покачва както сметките за отопление,
така и замърсяването на околната среда
вследствие на повечето използвана
енергия за поддържане на температурата в
нормални граници.
Характеристиките на подовете,
таваните, стените и прозорците в една
сграда не само определят сметките за
електричество, а и големината на нужната
климатична система. Това означава, че
инсталацията на енергийно ефективни
прозорци (както и други изолации на
сградата) не само ще смали месечните
сметки, но и ще определи нуждата от помалка и по-евтина климатична система.
Въпреки по-голямата първоначална
инвестиция за закупуване на енергийно
ефективни прозорци в дългосрочен план те
се изплащат, а спестеното от сметките
за отопление дори надхвърля разликата в
стойността на инвестицията.

Характеристики на прозорците
Основните характеристики за оценяване
на изолационните способности на
прозорците са две - R стойност и U фактор.
R стойността представлява топлинното
съпротивление на прозореца, а U факторът
- топлинната му проводимост. Двете
характеристики са реципрочни: R=1/U. Един
обикновен прозорец с единично стъкло има
R стойност около 1. При това положение
от равенството U=1/R се получава, че U
факторът е също 1. За сравнение - един
прозорец с двоен стъклопакет има U фактор
около 0.5. Други характеристики, които
помагат да се определят и опишат по-точно
свойствата на прозорците, са:
 Коефициент на възприемане на слънчева
топлина (Solar Heat Gain Coefficient, SHGC)
- способността на прозореца да допуска
топлинна енергия от слънцето
 Светлопропускаемост (Visual
Transmittance, VT) - способността на
прозореца да допуска слънчева светлина от
£18
видимия за нас спектър

До 30% от топлинните загуби на една сграда се дължат на прозорците
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Енергийно ефективни...

Потъмнените прозорци са полезни при прекалено силна светлина

17£
 Степен на пропускане на въздух (Air Leakage,
AL) - описва доколко е надеждно цялостното
уплътнение на прозореца
Прозорците се характеризират с два U
фактора - един на центъра на стъклото
и един общ, който оценява цялостната
конструкцията на прозореца - център на
стъклото, ръб на стъклото и дограмите.
Общия U фактор варира между 0.3
- за прозорци с двоен стъклопакет и
допълнително покритие до 1-1.30 за
обикновени прозорци с единично стъкло и
без покрития. Коефициентът на възприемане
на слънчева топлина на прозореца е фактор,
който определя каква част от слънчевата
радиация навлиза в сградата през прозорците.
Колкото по-висок е коефициентът, толкова
повече пасивна слънчева топлина получават
стаите в сградата. Прозорци с висок
коефициент на възприемане на слънчева
топлина са подходящи за места с предимно
студен климат. За места с топъл климат
се препоръчва SHGC със стойност 0.4 или
по-малко. Прозорците с двоен стъклопакет
18 ФАСИЛИТИС ФЕВРУАРИ 2008

могат да имат SHGC от 0.3 до 0.75, а
обикновените прозорци с единично стъкло са
в общия случай със SHGC > 0.8.
Светлопропускаемостта (VT) е фактор,
който определя каква част от слънчевата
светлина във видимия спектър ще бъде
пропусната от прозореца. Това се влияе от
броя на стъклата в стъклопакета, както
и от различните покрития, нанесени върху
стъклата. Това не влияе по никакъв начин на
температурата в стаята. Този фактор е
важен за сгради, в които слънчевата светлина
е от особена важност, и стойността му
може да варира от 0 до 1. За един обикновен
прозорец с едно стъкло стойността на
VT е около 0.69, докато за тези с двоен
стъклопакет може да варира от 0.51 до 0.62.
Загуба на топлинна енергия може да
има не само вследствие на трансфера на
топлинна радиация през стъклопакета, а
и от пропускането на въздух през и около
конструкцията на прозореца. Този фактор
се бележи с AL (Air Leakage). AL факторът
се измерва чрез отношението на кубичен
метър въздух върху квадратен метър
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в стъклопакета се увеличава (над две),
изолационните му способности също
нарастват. Разликата обаче е сравнително
малка за сметка на увеличението на цената
на един прозорец със стъклопакет с повече
от две плоскости.

площ на прозореца (м3/м2). Колкото понисък е факторът, толкова по-малко въздух
преминава през уплътненията на прозореца.
За добра изолация се препоръчва AL със
стойност, по-малка от 0.3. Стойностите
могат да бъдат от 0.98 за обикновен
прозорец с единично стъкло до 0.1 за прозорци
с двоен стъклопакет.
Технологии за подобрение на качеството на
прозорците

Нискоемисионни покрития

Прозорци с единично стъкло
Прозорците с единично стъкло позволяват
най-много загуба на топлинна енергия през
зимата, пропускат най-много слънчева
топлина през лятото и имат най-висока
светлопроводимост. Тъй като те са с найниска енергийна ефективност, се използват
като база за сравнение с останалите видове
прозорци.

Потъмнени стъкла

Двоен стъклопакет

Потъмняването на прозорци се постига чрез
промяна на химичния характер на самото
стъкло чрез различни химични добавки. Найшироко приложение потъмняването получава
за намаляване на топлинната радиация,
която навлиза чрез слънчевите лъчи през
прозорците в сградата. Прозорците с този
вид стъкла са полезни главно през лятото и в
горещи климати. Освен топлинната радиация
потъмняването на стъклото намалява и
потока на видима слънчева светлина, което
може да бъде нежелано в определени видове
сгради. Потъмнени прозорци се използват
почти изцяло в комерсиални и бизнес сгради.

Подобрени разделители
Когато в прозорец се вгражда конструкция
с повече от една стъклена плоскост,
отделните пластове се разделят и
ограничават с разделители. Разделителите
имат за цел да ограничават свиването и
разширяването на стъклата при големи
температурни амплитуди, да спират
влагата и да осигуряват целостта на
пространството между двете плоскости.
По този начин се създава една изолационна
бариера, която не позволява загубата или
притока на нежелана топлинна енергия,
както и проникването на влага в сградата.
В миналото тези разделители са били
произвеждани от алуминий, но топлинните
загуби поради топлопроводимата природа на
алуминия са прекалено големи и понижават
качеството на прозорците като цяло.
В допълнение на това алуминиевите
разделители са силно податливи на
кондензация.
В днешно време се използват разделители
от неръждаема стомана поради по-ниската
й топлопроводимост. Чрез използването на
тези разделители се спомага повишаването
на температурата по ръбовете на
стъклопакета, което от своя страна
позволява значително намаляване на
потенциала за конденз.

Повече от едно стъкло
Двойният стъклопакет при енергийно
ефективните прозорци представлява две
стъклени плоскости с уплътнител между
тях. Двойният стъклопакет придава
на прозореца повишена устойчивост
на температурни загуби през зимата
и понижена пропускливост на слънчева
топлина през лятото. От друга страна,
при използването на двоен стъклопакет
се намалява светлопропускливостта на
прозореца, но това е в пренебрежими
граници. С практиката е достигнато
до заключението, че за да е оптимална
изолацията на този стъклопакет, двете
стъклени плоскости трябва да бъдат на
разстояние 0.5” една от друга.
Друг начин за подобряване на изолацията
на един прозорец е чрез запълване на
пространството между двете стъклени
плоскости с газ, който има ниска
топлопроводимост. Такива газове са аргон
и криптон. И двата газа са безопасни при
вдишване, без миризма и със значително
по-ниска топлопроводимост от въздуха,
като с по-добри показатели е криптонът.
В сравнение с аргона обаче той има и
по-висока цена. Технологията на запълване
на пространството между стъклените
плоскости с газ може да издържи без
нарушаване на качеството до няколко
десетилетия.
Ако броят на стъклените плоскости

Нискоемисионните покрития представляват
микроскопичен прозрачен филм от метал
или метален оксид, които ограничават
допълнително топлинния трансфер на
стъклопакета, като същевременно не
ограничават светлопропускливостта на
прозореца.
През зимата нискоемисионното покритие
спира трансфера на топлина от интериора
на сградата навън, докато през лятото
играе обратната роля - не позволява
трансфера на топлина от външния свят
към вътрешността на сградата. Цената
на прозорците с нискоемисионно покритие
може да бъде до 20% по-висока от тази
на прозорците без покрития, но във
времето може да спести от 30% до 50%
от разходите за отопление и охлаждане на
сградата, в която са инсталирани.

За кондензацията
Енергийно ефективните
прозорци могат да помогнат за контрола на
кондензацията в една
сграда

Енергийно ефективните прозорци могат
да помогнат за контрола на кондензацията
в една сграда поради това, че поддържат
вътрешността си по-топла от тази на
обикновените прозорци. Това от своя страна
помага за задържането на топлината
в сградата, оттам - повишаване на
температурата на стените, което от своя
страна значително намалява потенциала на
кондензация. 
Христо ДИМИТРОВ
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Прозорците на съвременните сгради стават все по-енергоефективни

Прозорците
на бъдещето
Най-обещаващата технология за управляеми
прозорци днес е електрохромичният прозорец

М

ЕЖДУ НАЙ-ОБЕЩАВАЩИТЕ ПРОЗОРЕЧНИ

технологии са управляемите
електрохромични стъкла.
Концепцията за прозорци на бъдещето
представлява желанието за изграждане на
мултифункционални стенни уреди вместо
обикновеното статично парче стъкло.
Тези фасадни системи включват
управляеми прозорци и засенчващи системи
като управляеми щори, управляеми
ектрохромични или газохромични прозоречни
покрития и двойни стъклени стени, които
имат различни оптични и термични
свойства, които могат да се променят в
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съответствие с климата, предпочитанията
на обитателите и изискванията на
сградната система за управление.
Посредством активно управление на
осветителната и вентилационната
система умните прозорци могат да намалят
електрическите товари в пиковите часове
с 20 до 30 процента в много търговски
сгради, да допринесат за усвояването на
предимствата на естествената светлина,
да повишат комфорта и да увеличат
продуктивността. Между най-обещаващите
технологии за управляеми прозорци днес
е електрохромичният прозорец, който
има възможността да се променя от
прозрачно състояния до различни нива на
пропускливост на светлината, без да се
закрива гледката на обитателите. Те се
състоят от електрохромично покритие,
обикновено в пет слоя и дебелина един
микрон, положено върху стъклена подложка.
Електрохромичното покритие се състои от
тънки метални слоеве от никел или живачен
оксид, поставени между два прозрачни
електрически проводника. Когато се приложи
напрежение между прозрачните електрически
проводници, се индуктира разпределено
електрическо поле. Това поле премества
йони с различен цвят (най-често литиеви и
водородни) между йоносъхраняващия филм,
през електролита към електрохромичния
филм. Ефектът, който се получава,
е управление на пропускливостта на
светлина през стъклото, без да се намалява
видимостта на гледката, както при
фотохромичните слънчеви очила. Основното
предимство на електрохромичните прозорци
е, че захранването им е нисковолтово
от 0 до 10V постоянно напрежение.
Остават прозрачни във всички нива на
пропускливост и може да се осъществи
плавното й управление. Това се осъществява
посредством абсорбция. Нископропускливите
слоеве и изолиращото стъкло могат да се
използват за намаляване преноса на топлина
от абсорбиращия слой към интериора
на сградата. Ниската пропускливост се
използва за осигуряване на конфиденциалност
и контрол на директните слънчеви лъчи и
заслепяването, като елиминира нуждата от
вътрешни щори. Голямата пропускливост е
необходима за увеличаване на възможността
за използване на дневната светлина при
облачно време. Ето защо колкото по-голям
е обхватът на нивото на пропускливост,
толкова са по-големи възможностите
за задоволяване на изискванията на
обитателите.
Други предимства на покритията на
прозорците са:
 До 99% филтриране на UV -лъчите
 Прозорците стават по-устойчиви на
механични повреди
 Предпазват се от абразивни
въздействия, следствие на почистване.
В заключение може да се каже, че
използването на електрохромични стъкла
води до по-малки енергийни нужди на
сградите и съответно намаляване на
разходите, което от своя страна води
до намаляване на вредните емисии в
атмосферата. 
Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА
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Дневна светлина
Осветлението от слънцето в офис сградите е не само безплатeн, но и най-добър източник на светлина
светлина служителите в офиса няма да
запалват изкуствената светлина. Втори
възможен вариант е при инсталирани
автоматични контроли на осветлението те
да спират или да намаляват изкуствената
светлина до минимум.

Прозорци

Покривните прозорци са добро решение за големи вътрешни пространства

Д

ОБРОТО ОСВЕТЛЕНИЕ на работното

място е един от най-важните фактори
за добра работна среда, за пълноценен
и здравословен работен ден. Осветлението
може да се осигури или от пряката слънчева
светлина, влизаща през прозорците, или чрез
осветителните тела. Колкото и модерни,
и нови, и енергоспестяващи да са новите
осветителни тела, които могат да се
закупят, няма нищо по-добро от пряката
слънчева светлина. Тя не изморява очите на
работещите, не причинява главоболие и т.н.
Daylighting, или дневна светлина, е
практиката да се поставят прозорци
или други прозрачни източници, или
отразяващи повърхности така, че през
деня естествената светлина да осигурява
ефективно вътрешно осветление.
Когато се прави цялостният архитектурен
проект на една офис сграда, особено
внимание трябва да се обръща точно на
източника на дневна светлина, като целта е
да се максимализира визуалният комфорт, да
се увеличи продуктивността и да се намали
количеството на използваната енергия.
Енергийната ефективност може да се
постигне по два начина - или като се намали
използването на електрическо осветление,
или чрез пасивното слънчево отопление.
Енергийната ефективност от
електрическите крушки произтича от
факта, че при достатъчно естествена

Прозорците са най-често използваният
начин за осветление на работното
място с естествена светлина. Тяхната
вертикална ориентация означава, че те
селективно пропускат слънчевата светлина
и разпръскват дневната светлина в
пространството по различен начин през деня
и през годината като цяло. Следователно
трябва да се използват прозорци с различна
ориентация, така че да се получи максимално
използване на естествената светлина в
зависимост от климатичните особености
и надморската височина на съответната
офис сграда. Има три начина да се подобри
количеството светлина, което влиза в офиса
през един прозорец:
 стената до прозореца да бъде боядисана
в леки цветове
 наклонът на прозорците трябва да е
такъв, че вътрешното отваряне да е поголямо от външното
 използване на голям цветен праг на
прозореца, които да отразява светлината
вътре в стаята.
Използването на различни типове
прозорци, както и различното им третиране
може да повлияе върху количеството
светлина, което преминава през тях.

Слънчеви рефлектори

Прозорците са найчесто използваният
начин за осветление
на работното място с
естествена светлина

Ефективен начин да се подсили
осветлението от прозорците, разположени
на южните фасади на сградите, е да се
използва бял рефлектиращ метал от
външната страна на прозорците, който да
действа като слънчев рефлектор. Той ще
предпазва от директната слънчева светлина
и ще я отразява към тавана на помещението.
Отразената светлина в тавана на
помещението ще спомогне да се осветлят
крайните части на офис помещението и ще
намали необходимостта от използване на
изкуствени източници на светлина.

Покривни прозорци (капандури)
Те често се използват точно за осветление
на големи вътрешни пространства. Те
пропускат много повече светлина на единица
площ от прозорците. £22
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Дневна светлина
21£
Друго тяхно предимство е, че те
разпределят светлината по-равномерно
върху даденото пространство. Това ги прави
особено подходящи за осветление на големи
отворени помещения (без вътрешни стени).
Оптималната бройка капандури зависи много
от климатичните особености, надморската
височина и други, но обикновено са около 10%
от площта, която трябва да осветяват.

Светлинни туби
Друг вид приспособления, които се използват
за вкарване на слънчева светлина в офис
помещения, са светлинните или соларни
туби, които се поставят в покривите и
позволяват светлината да се фокусира
в помещението. Ако соларната тръба е
прозрачна в долната си част, част от
светлината се разпръсква и през нея, като
по този начин позволява тя да се разсее и да
се разпространи върху по-голяма площ.

Използване на дневната
светлина

Прозрачната соларна тръба разпределя равномерно слънчевата светлина в
сградата
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Доброто използване на дневната светлина
създава една красива, добре осветена
работна среда, спестявайки от сметката за
електроенергия. За да бъде една офис сграда
добре осветена от дневната светлина,
трябва да бъдат комбинирани изкуство
и наука, архитектура и инженерство.
Изграждането на системата е един
интегриран дизайнерски процес, а не просто
технология, която се инсталира, след като
сградата е построена. Съществуват
няколко мита, според които използването
на дневната светлина като източник на
осветление не е добро решение. Нека видим
кои са тези митове, и защо те не са верни.
Използването на дневна светлина
струва по-скъпо
Използването на дневната светлина няма
да увеличи цената на построяването на
офис сградата, ако се използва интегриран
дизайнерски подход. Този подход например
взема под внимание и ефекта на светлината
върху охлаждането на сградата. Модерните
крушки произвеждат освен светлина и
много топлина, докато правилно насочената
дневна светлина почти не генерира топлина.
По този начин се намалява и количеството
енергия, използвано за захранване на
климатиците през лятото.
Използването на дневната светлина
води до по-голямо генериране на топлина
Съотношението светлина - топлина
на дневната светлина е много подобро, отколкото и на най-ефективните
електрически крушки.
Една добре изградена система за
използване на дневната светлина отблъсква
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до 90% от слънчевата топлина, като
доставя до 500 лукса светлина, което е
повече от достатъчно за повечето офиси.
Използването на дневната светлина е
прекалено ослепителна
Заслепяването се случва, когато
в сградата влиза прекалено много
светлина. И това се случва непрекъснато
в офис сградите, които се осветяват
конвенционално. Една сграда, която
използва дневната светлина за осветление,
използва правилно разположени прозорци,
устройства за затъмнение и стъкла с ниска
пропускливост - техники, които блокират
пряката слънчева светлина и намаляват
значително ефекта на заслепяване.
Сградите, използващи дневна светлина,
се нуждаят от чисти и прозрачни прозорци
Чисто прозрачните прозорци пропускат
много повече светлина, отколкото е
необходима за ефективно осветление на
офис помещение. Слънцето доставя около
70 000 лукса светлина, при положение че
един нормален офис се нуждае от около 500
лукса. Твърде силната светлина причинява

Daylighting е практиката да се поставят
прозорци или други
прозрачни източници,
които да осигуряват
достатъчно светлина в
офис помещенията

заслепяване и така наречения ефект на
пещерата - задните части на стаята са
много по-тъмни, отколкото тези, близко
до източника на светлина. Това окуражава
служителите да си спуснат щорите и да
използват само изкуствена светлина.
За използването на дневната светлина е
необходимо слънчево и безоблачно време
Факт е, че дори и при покрито с облаци
небе, дневната светлина доставя стотици
пъти повече светлина, отколкото е
необходима за нормална работна среда.
Облачното небе, което е типично за посеверните страни, предоставя дори подобър източник на светлина, защото тя е
по-разпръсната и по-еднаква. Използването
на дневната светлина е по-трудно и
представлява по-голямо предизвикателство
в по-южните страни, където количеството
на директна слънчева светлина е много
по-голямо. Там количеството светлина,
което постъпва в офис сградите, трябва да
бъде намалено и внимателно контролирано
при използването й за осветление на
офис помещения. Доброто съчетание на
дизайн, използване на дневна светлина и
изкуствено осветление може да осигури
една добра работна среда, да повиши
работоспособността на служителите.
И всичко това може да се постигне само
чрез рационалното използване на дневната
светлина като източник на осветление. 
Петър ТАШЕВ
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Избор на оптимална
оптична система за
контрол на достъпа
Контролът на достъпа играе основна роля за осигуряване на защита на сградите
и качеството му зависи от контролната система, която го осъществява

Системите за контрол на достъпа осигуряват необходимата сигурност в обществените сгради

В

ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ все повече

търговски сгради, институции и
държавни агенции се опитват да
въведат ефективен и в същото време
естетически издържан начин за контрол на
достъпа. За повечето малки сгради този
проблем не съществува, тъй като при
тях се използват системите за достъп
посредством електронни карти и четци,
поставени на входните врати на сградата.
Този подход обаче се оказва непрактичен
за по-големи публични пространства.
Основният проблем при големите сгради
идва от факта, че хора “задържат вратата”
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и по този начин осигуряват достъп на
неоторизирани лица. В миналото са се
използвали основно два начина за контрол
на достъп. Първият от тях е посредством
проверка на документите на влизащите
в сградата посетители от оторизиран
персонал. Този начин обаче се оказва скъп
и с ниска степен на защита, тъй като
пазачите не могат да бъдат сигурни дали
представените им документи са истински,
или дали познатите за тях хора все още
работят за компанията, от която е издаден
документът за достъп. Вторият начин
за контрол на достъп е посредством
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използване на механични въртящи се врати
във фоайетата на сградите. Този начин обаче
не е естетически издържан.
Съвременно практично решение на
гореспоменатите проблеми е използването
на оптични въртящи се врати за осигуряване
контрол на достъп в големи сгради. Те
осигуряват достъп на един-единствен
човек след оторизация. Този вид контрол
се отличава с използване на най-добрите
оптични системи.
Въпреки че при първоначалното им
въвеждане в употреба въртящите се
врати са представлявали устройство с
три разклонения, което позволява достъп
при натиск и дадена оторизация, сега
тенденциите са те да изглеждат като
стандартни стъклени врати. Една система
с оптична въртяща се врата се състои от
паралелно разположени поставки, които
формират пътеки - на външен вид изглеждат
като механични въртящи се врати, но при
тях липсва бариерата. Всяка поставка от
своя страна е съоръжена с устройство за
фотоелектрични лъчи и логически панел.
Оптични инфрачервени лъчи разпознават
оторизираните посетители и им позволяват
достъп. Съвременните оптични въртящи се
врати могат да се изработят по различен
начин и могат да позволяват извършване на
различни операции като:
 Оптични въртящи се врати Инфрачервени лъчи улавят присъствието
на хора, без да има бариери. Системата е
фокусирана да разпознава неоторизирани
посетители. Използва се най-вече за
пространства с ниска до средна степен
на сигурност (във фоайета и преддверия,
където естетиката, скоростта на действие
и леснотата на използване са еднакво важни
за осигуряване на сигурност)
 Оптични / бариерни въртящи се врати
- Инфрачервени лъчи улавят присъствието
на хора, докато физически бариери задържат
или възпрепятстват навлизането на
неоторизирани лица. Тази техника се
използва за пространства със средно ниво на
сигурност (охраняеми фоайета и преддверия).
Съвременните бариерни системи могат
да бъдат различни модели и да използват
различни способи за работа като:
 Вдигащи се бариери - Вертикално
повдигащата се бариера. Има по-добра
способност да възпрепятства физически
неоторизиран посетител, отколкото
люлеещата се бариера. Поради бързото й
сработване тя може да работи в нормално
затворено състояние, като се спуска, когато
е необходимо да пропусне оторизиран
посетител, или в нормално отворено
състояние, където нормално спуснатата
бариера се вдига, за да предотврати
нахлуването на неоторизирани лица. Изборът
на начин на работа зависи основно от това
дали е необходимо да се осигури свободно
преминаване.
 Плъзгащи се бариери - Вертикално
плъзгащата се бариера, обикновено е
изработена от стъкло, бързо действаща е
и може да възпрепятства по-добре достъпа
на неоторизирани лица от люлеещата се
бариера. Тези бариери могат да бъдат с
различна височина - цял или половин ръст.

Тези бариери способстват за създаване на
атмосфера за сигурност и същевременно
създават чувство за достъпност и
отвореност.
 Люлеещи се бариери - Люлеещите се
бариери имат външен вид на врати. Те
са по-бавно действащи и се възприемат
като визуално препятствие. Има две
разновидности - със завъртане по абсцисата
или ординатата.
 Входни устройства, непозволяващи
достъп на двама души вместо един
- Устройства, източник на инфрачервени
лъчи, които пресичат контролираното
пространство и позволяват улавянето на
лица, следващи оторизираните посетители
и опитващи се да проникнат с тях през
входното устройство. Тук фокусът
попада върху желанието да се уловят
неоторизираните лица и трябва да се
интегрира с камери, за да се предотврати
нежелан достъп. Този тип оптични системи
се използва при строго охраняеми сгради.
В зависимост от натовареността на
трафика в дадена сграда използването на
оптични въртящи се врати може да доведе
и до намаляване на необходимия за охрана
персонал. В заключение може да се каже,
че независимо от избора на система за
контрол на достъпа сградата материалните
и човешките ресурси ще бъдат с по-висока
Ива ПЕТРИНСКА
степен на сигурност. 
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Salto Access Control
Салто превръща мечтания контрол на достъпа в реалност

X

S4 Е ВЕЧЕ УТВЪРДЕНАТА ПЛАТФОРМА

за контрол на достъп в повечето
европейски страни и по света. Тя
дава възможност на потребителите да
контролират и управляват много по-голям
обхват приложения.
Интелигентна, сигурна и новаторска,
XS4 не се нуждае от никакво
окабеляване и е изградена на основата
на високотехнологична електроника
за предаване на информацията между
микропроцесорите в електронните
шилдове и ключ-картите.
Това позволява на XS4 електронните
шилдове и e-цилиндрите да бъдат
лесно интегрирани към почти всяка
съществуваща система, брава и врата, без
да се нарушават комфортът, удобството,
сигурността или управлението.

„Апекс ММ“ ЕООД
бул. „България“ №49,
бл. 53-Е, вх. А оф. 9
(кв. „Мотописта“)
Поща: ул. 620 №39,
София 1616
тел. +359-2-480 66 17
тел/факс. +359-2-958 61 36
Email: info@salto-bg.com
www.salto-bg.com

Характерните черти на системата
включват всичко, което очаквате от
контрол на достъпа: неограничен одит на
събитията, динамична смяна на профилите,
календар и контрол на смените, аларма за
нарушители, автоматични отключващи
и заключващи периоди, автоматична
отмяна на загубени карти, управление
на отдалечени офиси и отдели, ethernet
връзка на всички онлайн устройства и
възможност за съвместяване с други
популярни системи за контрол на достъп
и системи за управление на сгради (BMS),
модернизиране на съществуващи шилдове
и брави за минути с цената на частица
от стойността за твърдо окабеляване на
интериорните врати и само малко по-скъпо
от качествените механични мастер-ключ
системи!

Salto Access Control
Централата на T-mobile е оборудвана от Salto

Лондонското летище Хийтроу е оборудвано от Salto

Оксфордският университет е оборудван от Salto
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Как работи

ID card

Иван Иванов е маркетинг мениджър. Той работи от понеделник до петък;
от 9:00 до 17:00 ч.
При пристигането му на работа в понеделник неговата карта отваря бариерата
към паркинга. Четецът изпраща информацията към системата за контрол на
достъп, която е свързана със софтуера за контрол на работното време. Чипът на
неговата карта е обновен с последните промени в софтуера за контрол на достъп,
така че сега той има достъп до приемната, която е резервирал за презентацията
си днес. Когато Иванов взима асансьора, неговият ключ-карта му дава достъп до
корпоративния етаж и филтрира неоторизираните посетители.
Неговата карта отваря всички офиси, помещения и зали за съвещания в сградата,
към които той има нужда от достъп днес, като едновременно с това записва
активността на всяка врата във вградения си чип.
По време на обяд Иванов използва картата за плащане на автомата за закуски
и в ресторанта на сградата. В 17:00 той напуска офиса и като поднася картата
до четеца на бариерата, всички записи за дейността на вратите, включително и
статуса на батериите записани в чипа, се прехвърлят в базата данни на софтуера
и системата за контрол на достъпа се обновява за последен път.
На следващия ден той забелязва, че лаптопът му липсва и техническият
мениджър бързо вижда в SALTO системата контрол на достъп, че освен редовния
персонал по почистването само Мария (IT мениджърката) е влизала в офиса на
Иванов. Без паника, само с едно бързо обаждане и Иванов си получава лаптопа
обратно и се оказва, че Мария е правила софтуерните обновявания и поддръжка,
които са по график. В сряда Иванов забелязва, че е изгубил своята карта и
незабавно съобщава на техническия мениджър, който я отменя с едно кликване
на мишката. Вместо да се посещават всички независими брави в системата,
мениджърът по сигурността знае, че всеки отделен служител ще обновява
самостоятелните ключалки със своята карта от този момент нататък.
Това не е светът мечта, това е светът на SALTO и той е тук днес.
SALTO, най-доброто от двата свята.

ID
Фирма
Име
Длъжност:

A2058B
АТС
Иван Иванов
Маркетинг
директор

Металните ключове са история

12.30 ч. обяд
Автомат за закуски

10.00-11.00 ч.

4 февруари 2008

Приемна

Иван Иванов

Разрешен достъп: паркинг
главен вход
офис Иванов
Временен достъп: приемна 10:00-11:30 ч.
Събития, записани
в чипа на картата:
9:00 паркинг
9:05 гл. вход
9:15 офис

9.15 ч.
Офис Иванов

Access control
Software

9.05 ч.
Главен вход

Асансьор

9.00 ч.
Паркинг бариера
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Електронна
система
за контрол
на достъпа
Секюрити мениджмънтът като елемент от ФМ

Системата за контрол на достъпа трябва да бъде интегрирана
в цялостната система за сигурност на обекта
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Б

УМЪТ НА СТРОИТЕЛСТВОТО в нашата

страна в последните няколко години
съвсем естествено предизвика
нуждите от комплексни решения, свързани
със сигурността на сградите - решения,
които да гарантират, от една страна,
здравето и живота на обитателите
на тези сгради, а от друга - тяхното
имущество или корпоративните
материални и нематериални активи.
Масовото строителство на:
 офис центрове, в които се помещават
множество компании
 обществени сгради, често със смесен
принцип, каквито са например моловете,
където често се комбинират търговски
площи, офис помещения и складови
пространства
 самостоятелни офис сгради на поголемите компании
 практиката за обособяване на
селища от затворен тип със статута на
фамилни жилища или вилни имоти налага
едновременното и ежедневно да бъдат
пропускани множество хора с различни
ангажименти и задължения. На всеки
посетител или служител трябва да бъде
осигурен достъп до различни части и
пространства в тези сгради, като в същия
момент до отделни етажи, съоръжения
и помещения достъпът трябва да бъде
ограничен или напълно забранен. Основната
задача на фасилити мениджъра е да осигури
спокойствие, ред и сигурност в управлявания
обект, без да нарушава нормалния ритъм
на живот и работа. Същото се отнася и за
организацията на движение и паркиране за
автомобилите, автомобилните входове и
изходи и разбира се, паркоместа. Последното
е особено сериозен проблем на този етап за
по-големите градове на България.
Всичките тези проблеми могат
да бъдат решени с изграждането на
електронна система за контрол на достъпа,
интегрирана като компонент в една
обща комплексна система за сигурност,
включваща техническа и физическа охрана.
Тъй като основно заплахите за
корпоративните субекти се делят на
вътрешни и външни, определено можем
да кажем, че интегрираната електронна
система за контрол на достъпа е основното
препятствие пред външните заплахи.
В същия момент базата данни, която
ежедневно се архивира, позволява чрез анализ
на събитията да се противодейства и на
вътрешните заплахи.
Опитът сочи, че при изграждането на една
сграда или селище фасилити мениджмънтът
е добре да участва още на ниво
проектиране. Това е и най-удобният момент
за включване в работа и на специалистите
по сигурността. За съжаление това е
идеалният вариант, който невинаги се
случва. Затова е важно да подчертаем, че
на колкото по-ранен етап се включат тези
специалисти, толкова по-ясно се вижда
финансовата изгода от тяхната дейност.
Определянето на необходимостта и
параметрите на системата за контрол на
достъпа започва с оценка на риска, което
се отнася за всички останали действия,
свързани с оценка на сигурността. На
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базата на анализа на риска се изготвя и
заданието за проектиране на системата
за контрол на достъпа. Всъщност това е
особено важна фаза за фасилити мениджъра,
защото правилно съставеното задание
гарантира доброто функциониране на
системата и нейната икономическа
ефективност.
При определяне на заданието за
проектиране първоначално следва да се
определи моделът за контрол на достъпа,
което изисква служителите по сигурността
или консултантите да:
 Изяснят предназначението на цялата
сграда (обект)
 Очертаят предназначението на
откритите и закритите площи на обекта
 Конфигурират зоните за достъп
 Определят помещенията на специален
режим;
 Очертаят групите обитатели (достъп
по групи)
- собственици
- служители
- посетители
- подизпълнители и обслужващ персонал
- Очертаят достъпа на моторни превозни
средства по групи от МПС
- служебни
- лични
- товарни
- обслужващи
- на специален режим.
След определянето на модела за контрол
на достъпа следва да се обърне внимание и
да бъдат определени и разработени:
 Технологии за идентификация
 Управление на посещенията
 Подбор на техническото оборудване
 Правилник за вътрешен ред
 Мониторинг на алармените събития
 Методи за неутрализиране на
вероятните атаки.
Системата за контрол на достъпа не
бива да бъде изграждана сама за себе си.
Както бе казано по-горе, тя трябва да е
интегрирана в цялостната система за
сигурност на обекта с цел постигане на
комплексно решение. Комбинацията от
система за контрола на достъпа и система
за видеонаблюдение е доказано ползотворна.
Необходимо е да бъде създадена и
съответната нормативна база, която
наред с описание на процедурите, правата
и задълженията на служителите съдържа и
изисквания към съответните помещения,
съхраняване на ключове, магнитни
карти и т.н. По този начин се постигат
едновременно:
 Контрол на достъпа;
 Контрол върху пропускателния режим;
 Контрол върху спазването на трудовата
дисциплина и работно време;
 Интегриране с другите технически
системи за сигурност.
Освен по отношение на сигурността
системата за контрол на достъпа е
важен инструмент в ръцете на фасилити
мениджмънта, който му позволява:
 Да ограничава достъпа на случайни и
нежелани посетители в обекта;
 При ползване на подходящ софтуер да се
изготвят справки и разрези за:

Заданието за
проектиране на
система за контрол
на достъпа се изготвя
на базата на анализа
на риска

Информацията, събрана
чрез системата за контрол на достъпа, може
да бъде употребена при
взимане на управленски
решения и действия

- количеството посетители за единица
време
- справки за движението на отделни
служители
- справки за транзакции на отделна/
отделни точки (вход/изход)
- моментното състояние на обекта
- контрол на действията на физическата
охрана
- спазването на работното време от
служители и помощен персонал
- безценна помощ при евакуация в случай на
бедствия
- управление на персонала
- управление на някои технологични
процеси.
Последната от изброените възможности
все още рядко се използва у нас, но в
световен мащаб има софтуерни решения,
които позволяват съвместяване със
системата за управление на сгради ВМС.
Задълженията на фасилити мениджъра
изискват при експлоатацията на
инфраструктурата на сигурността да следи
за:
 поддръжка на средствата за защита;
 управление на персонала
 адаптивност на системата
 актуализация на системата за
сигурност.
Възможностите за софтуерно
взаимодействие и съвместимост водят до
извеждането на една основна тенденция,
основаваща се на факта, че управлението
на процесите в един обект (сграда, селище,
мол и т.н.) е плод на анализа на огромно
количество информация, събрана от всички
възможни източници. Тази тенденция сочи,
че техническите системи за сигурност
и в частност системата за контрол на
достъпа играят ключова роля не само по
отношение на сигурността. Информацията,
събрана чрез тях, може да бъде употребена и
за други управленски решения и действия.
Казано с други думи, фасилити
мениджърът може да взема добри
управленски решения, ако разчита на всички
технически системи, функциониращи в
обекта, и ги разглежда като една обща
комплексна система, съставена от
различни по своята пряка насоченост
компоненти. Това налага особено за посложните обекти изграждането на обща,
комплексна, интегрирана и конвергирана
техническа система, която да посреща
предизвикателствата пред управлението на
сигурността и която да бъде съвместима с
останалите технически системи, обхванати
от фасилити мениджмънта.
Разбира се, използването на системите
за контрол на достъпа не е напълно лишено
от проблеми. Така например издаването
на пропуски се сблъсква с изискванията
на закона за личните данни - казус, който
не е разрешен и в Закона за частната
охранителна дейност. При така създадената
ситуация е необходимо системата да се
прилага гъвкаво и с внимание, така че от
посетителите да се снемат само данни,
които законът разрешава, и в същия момент
системата за сигурност да работи. 
Красимир КРЪСТЕВ,
КБ КОМСИГ
ФЕВРУАРИ 2008 ФАСИЛИТИС 29

CMYK Фасилитис стр. 30

План за евакуация

П

РЕДСТАВЕТЕ СИ СЛЕДНАТА СИТУАЦИЯ: една
секретарка седи удобно на работното
си място, сортирайки писма, когато
изведнъж се включва противопожарната
аларма. Забелязва се и тънка струя дим,
носеща се в близост до тавана. Каква ще
бъде първата реакция на секретарката? Дали
тя ще скочи и ще се втурне да бяга, викайки
„пожар”? Или може би тя просто спокойно ще
извърши рутинно действие, което е правила
и преди? Основната идея на един цялостен
евакуационен план представлява разликата
между контрола и паниката, организацията и
хаоса, живота и смъртта.

Създаване на писмен план
Евакуационните системи се включват не
само когато съществува опасност от
пожар, но и когато има химическо отравяне
на въздуха, природни бедствия и др. Тъй
като е невъзможно да се предвиди всяко
събитие, изискващо евакуация на сградите,
е необходимо да се изготви един основен
писмен план, който да бъде задоволителен
за различните видове събития. Тъй
като написаните в плана процедури
разясняват действията, които трябва
да се предприемат, и точния момент за
извършването им, евакуационният план при
пожар е адекватен и за други бедствени
ситуации. Освен всичко останало този
документ трябва да изяснява действията
за спешна евакуация, включително и
упътването за маршрута на евакуиране.
Планът за евакуация трябва да бъде
разглеждан с персонала на дадена сграда в
следните случаи:
 Когато планът е създаден и се въвежда
или когато на някого се дава роля в този план
 Ролята на някой от работещите в
евакуационния план се промени
 При преразглеждане на евакуационния план.
Необходимо е да се вземат под внимание
нуждите на всички присъстващи. Освен
хората с недъзи, използващи инвалидни
колички, е възможно и хора без физически
увреждания да останат неподвижни при
евакуация поради различни неочевидни
заболявания като сърдечни кризи или астма.
Необходимо е задълбочено изучаване на
нуждите на хората, които: са слепи или
имат намалено зрение, са глухи или имат
увреден слух, имат психически проблеми,
имат физически недъзи или са с намалена
подвижност.
Като се вземат предвид нуждите на
всички тези хора, е необходимо да се изгради
комплексна система за известяване и
евакуация на всички присъстващи в сградата,
осигуряваща необходимите средства за
сигурна и безопасна евакуация.

Разширение на системата
за известяване
Най-важната част от плана за евакуация е
организирането му така, че да е сигурно,
че всички присъстващи са предупредени за
нуждата от напускане на сградата поради
опасност. Това при всички случаи не означава
просто монтиране на алармена сигнализация
и светлинни индикатори. Необходимо е и
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Изготвяне
на план за
евакуация

Най-важната част от
плана за евакуация е
организирането му
така, че всички присъстващи са предупредени за нуждата от
напускане на сградата
поради опасност

внедряване на гласови упътвания, както на
запис, така и на живо, които да помогнат
на присъстващите да се ориентират.
Тези известителни системи трябва да се
проверяват регулярно за повреди, за да бъде
сигурно, че всички присъстващи могат да
чуят алармите и съобщенията и да реагират
адекватно.
Един пример за отлична евакуационна
система е система, съдържаща в себе си 11
различни метода за предупреждение:
 Светлинна индикация
 Мобилни съобщения
 E-mail съобщения
 Програми за компютърно известяване
 Гласова поща
 Радиосистеми
 Алармена сигнализация
 TV-LAN съобщения
 Системи за обществено адресиране
 Телефонна система, свързана с командния
център за бързо реагиране при бедствия и
аварии
 Електронни съобщителни табла.
Приоритет № 1 е да се разпространи
информацията адекватно и навреме.

Кой трябва да се евакуира
Във високите здания (седем или повече
етажа) цялостната евакуация на сградата
често не е практична или не е необходима.
В този случай е най-добре да се извърши
поетапна или частична евакуация или
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ИЗГОТВЯНЕ НА ЕВАКУАЦИОННИ ПЛАНОВЕ
ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

СОЛТИ ЕООД, София 1510, бул. Владимир Вазов 21, тел. 942-90-52
София 1164, кв. Лозенец, ул. Персенк 70, тел. 962 12 72

пренасочване на хората. В този случай е найдобре първоначално да бъдат предупредени
присъстващите, намиращи се на етажа,
на който е възникнал пожар, както и тези
един етаж надолу и един етаж нагоре. Тези
хора най-често получават инструкции да
слязат на по-нисък етаж, където да изчакат
допълнителен инструктаж.
Въпреки че пълната евакуация е рядко
практикувана техника, във високите сгради
е необходимо обитателите да се запознаят
с нея, тъй като тя може да бъде изход при
аварии различни от пожар.

План за действие след евакуация
Един успешен план за евакуация трябва да
съдържа и инструкции за действията, които
трябва да се предприемат след евакуация.
Сборните пунктове на евакуираните хора
трябва да бъдат разположени на безопасно
разстояние от сградата отвъд т.нар.
мъртва зона. С други думи, необходимо е
хората да се изведат на разстояние поне
през една сграда от тази, от която са били
изведени. Необходимо е да се обезопаси
и районът, намиращ се непосредствено
покрай горящата сграда, като се отцепи
движението. След пристигането на
евакуираните хора в сборните пунктове
е необходимо те да бъдат преброени и
идентифицирани посредством списъци
на евентуалните хора, които се очакват
в дадения пункт според евакуационния

план. Възможно е и идентифициране на
посетители посредством специален софтуер
и устройства за регистрация на гостите. В
случай че се използват списъци за записване
на посетителите, е необходимо портиерът
да е инструктиран да вземе със себе си този
списък при евакуация.

Провеждане на
регулярно обучение
При наличие на план за евакуация в писмена
форма дори и най-добрата система за
известяване би имала малко значение, ако
не се отдели време за реално обучение на
хората за това как да излязат от сградата
в случай на авария. Най-добрият начин за
извършване на такова обучение е чрез
реално възпроизвеждане на ситуацията.
Въпреки че е невъзможно абсолютно
точното пресъздаване на ситуацията при
пожар или друго бедствие, това обучение
позволява на обитателите да се научат как
да се предвижват и да следват пътищата
за евакуация в случай на пожар. Възможно
е и провеждане на частично обучение.
Честотата на тези действия трябва да
бъде съобразена и да е веднъж годишно или
по-рядко. Необходимо е тези действия да
бъдат организирани добре, за да отнемат
минимално време с възможно най-малко
обърквания и същевременно да са максимално
полезни. 
Ива ПЕТРИНСКА
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Пожарна безопасност
в обществени пространства
Пожарът продължава да бъде значителна заплаха за бизнеса и човешката безопасност.
Всяка година няколко хиляди души биват наранени или загиват вследствие на пожари
и милиарди биват загубени вследствие разрушаването на сградния фонд

З

А ДА СЕ НАМАЛИ или по възможност

избегне напълно негативният
ефект на огъня, много сгради имат
противопожарни инсталации, които
откриват, контролират и по възможност
потушават възникналия огън. Тези системи
имат доказано високо ниво на ефективност
и като цяло са доста надеждни. Също така,
за да бъде сигурно, че работят коректно,
тези системи трябва бъдат поддържани
и тествани периодично. Поддръжката е
отговорност на собственика на сградата
и се осъществява от специалисти
в областта на противопожарните
инсталации.
Има две главни категории
противопожарни инсталации: такива,
които откриват наличието на пожар
(пожароизвестителни), и такива, които
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Спринклерните глави
обикновено се монтират на
тавана или във високата част
на стената

го гасят (пожарогасителни). Изборът
на една такава инсталация зависи от
потенциалната заплаха от възникване на
пожар, вида пожар, който може да възникне,
характеристиките на защитаваната
зона и обитателите на сградата. В
повечето случаи в една сграда има няколко
противопожарни системи.
Пожароизвестителните инсталации се
състоят от автоматични електронни
устройства, които използват различни
сензори за откриване наличието на горене
чрез засичането на вторичните продукти,
които се отделят, както и топлината.
Те се проектират така, че да осигурят
своевременно предупреждение, за да
може обитателите да се евакуират. Тези
системи могат да са проектирани така,
че да уведомяват освен обитателите и
местната противопожарна служба.
Друг вид пожароизвестителна
инсталация е ръчната. Тя може да
функционира самостоятелно или да бъде
част от една по-сложна система.
Пожароизвестителната инсталация в
една сграда може да има една или повече от
следните функции:
 Да уведомява обитателите на
сградата в случай на пожар
 Да уведомява противопожарните
служби в случай на пожар
 Да контролира зоните и да засича
топлина или дим
 Да контролира спринклерната система
и да засича водния дебит
 Да контролира клапите на
спринклерната система и да засича
наличието на нередности
 Да контролира въздушното налягане на
сухите спринклерни системи
 Да контролира състоянието на
противопожарните помпи
 Да затваря вратите в случай на пожар
 Да изключва отоплителните и
вентилационните съоръжения в случай на
пожар
 Да контролира асансьорите в случай на
пожар
 Да контролира специалните
пожарогасителни системи.
Пример за една пожарогасителна система
е спринклерната инсталация. Тя се състои
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Повечето офиси
имат инсталирани
спринклерни
противопожарни
системи

от мрежа от тръби, положени в стените
и тавана и спринклерни глави, разположени
по определен начин в сградата, така че
да осигуряват защита при наличието на
пожар. Тези глави обикновено се монтират
на тавана или във високата част на
стената. В повечето системи тръбите
винаги са пълни с вода под налягане и
инсталацията е в готовност да загаси
възникнал пожар възможно най-бързо. В
някои случаи спринклерите може да бъдат
скрити зад малки метални плочи в стените
и тавана и това не води до намаляване на
тяхната ефективност.
Спринклерната инсталация функционира
по следния начин. Спринклерите са снабдени
със стопяема връзка, която се разтапя,
когато топлината, която се отделя при
наличие на пожар, нагрее спринклера. Тогава
той се отваря и разпръсква определено
количество вода на квадратен метър.
Това количество вода е параметър на
спринклерната система и се избира в
зависимост от вида на защитавания
обект. Само спринклерите, които са
нагрети достатъчно (обикновено 135
градуса и повече), ще разпръскват вода.
В повечето случаи само една или две
спринклерни глави се задействат.
Друг пример за пожарогасителни системи
е наличието на пожарогасители на възлови
места, както и на пожарни кранове. Те
се използват като първа помощ при
възникването на аварийни ситуации.
За да бъде сигурно, че противопожарните
инсталации работят коректно, е
необходимо извършването на периодични
инспекции, тестове и превантивна
поддръжка в съгласие с нормативната
база и препоръките на производителите.
Поддръжката на противопожарните
системи е част от програмата за
фасилити мениджмънта на сградата.
В случай на повреда на някое от
съоръженията е необходимо да се вземат
следните мерки:
 Необходимо е да се изготви специален
контролен документ, който описва
състоянието и временните мерки, които са
предприети, за контрол на риска и мерките,
които са взети, за да се информират
всички засегнати страни в тази ситуация

 Необходимо е да се информират
обитателите на сградата, като им се
обясни характерът на повредата и какви
мерки е необходимо да се вземат. Като
пример тези мерки могат да включват
следните действия:
- Поставяне на табели на всички входове,
които да служат за предупреждение
на всички посетители и обитатели на
сградата за съответната неизправност
- Тези табели трябва да съдържат
датата, да са написани ясно и разбираемо и
да съдържат телефони за информация
- Да се използват портативни системи
за пожароизвестяване, специален персонал,
който да следи за възникване на пожари и
специални комуникационни средства
- Да се увеличи броят на портативните
пожарогасители.
От изложеното става ясно, че дори
и да са взети всички мерки за пожарна
безопасност, неправилното проектиране,
промените в предназначението
на съответните зони и тяхната
конфигурация, неправилната поддръжка и
недостатъчната информираност могат да
доведат до намаляване на ефективността
дори и на най-добрата противопожарна
система. 
Полина ПЕТКОВА

Периодичните инспекции
удостоверяват дали
противопожарните
инсталации работят
коректно

Поддръжката на противопожарните системи е
част от програмата за
фасилити мениджмънта на сградата

Мълниезащита

1504 София, ул. “Кракра” № 19А,
тел.: (02) 944 14 04, факс: (02) 946 12 15, e-mail: synchron-s@synchron-s.com
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Управление и поддръжка
на офис сграда
Комфортът в офиса не е даденост, а резултат от ефективната работа на фасилити мениджър

В

ПОСЛЕДНО ВРЕМЕ СЕ ЗАГОВОРИ все

по-често за фасилити мениджмънт.
Но какво всъщност означава
този термин? За интересуващите се и
запознати сигурно е ясно, за тези, които
практикуват професията - също. Убедена
съм обаче, че съществуват и такива,
които твърдят: „Този нов термин, който
се използва все повече и повече, поредната
чуждица, явно е модерна в момента?“
Затова предлагам първо да обясним
самия термин. Определения съществуват
много, далеч съм от идеята да ги цитирам
всичките, ще направя друго: ще си задам
въпроса: какво работя всъщност аз? Аз съм
ръководител на една административна
сграда. Замисляли ли сте се: Кой се е сетил
да не се пързаляте и да не се случват
злополуки, когато навън е заледено? Кой
се е погрижил да сте в уютен офис,
оборудван подходящо? Някой се е сетил да
ви осигури автомат за кафе, за закуски,
стол за хранене? Някой е създал уютна
обстановка, когато влезете сутрин на
работа в сградата? Някой мисли за това
дали е топло или студено във вашия офис?
И още куп неща, за които със сигурност
ще стане ясно в изложението на тази
статия. Всичко това е даденост, нали?
Някак, когато влезете в сградата, всичко
това съществува, прави ви впечатление, но
не достатъчно, за да се замислите кой се
е погрижил за всичко? По-скоро бих казала,
че наемателите, клиентите, гостите
забелязват всички тези дейности, когато
нещо не е наред, когато нещо е пропуснато
или е изникнал проблем, когато нещо трябва
да се реши изведнъж и веднага. По всяко
друго време това е даденост във вашия
офис, в сграда ви! Това е нормалната среда, в
която функционира вашата фирма, в която
работите вие и колегите ви! А замисляте
ли се кой ви осигурява този комфорт всеки
ден? Вашите фасилити отдел, фасилити
мениджър, фасилити фирма. Сигурна съм,
че съществуват различни наименования
на длъжности в различните структури,
които изразяват едно и също, включват
една и съща дейност, а именно дейността
по ефективната експлоатация, обслужване,
сервиз и функциониране на един обект
- за мен това е фасилити мениджмънт.
Фасилити мениджмънтът осигурява
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здравословна и безопасна работна среда
и среда на живот, осигурява комфорт и
сигурност за наемателите, работещите
и посетителите в сградата. Обичам да
казвам, че нашата работа не се вижда,
т.е. ако всичко е наред и няма забележки,
няма проблеми, това означава, че фасилити
мениджърът и неговият екип са си свършили
качествено работата. Но може би в този
ред на мисли все пак истината е, че аз се
отчитам на съответния директор или на
съвета на директорите. Ето го и другия
много важен момент - цялата тази дейност
фасилити мениджмънт трябва да е насочена
и свързана с финансовия резултат, който
носи, с минимизиране и оптимизиране
на разходите, всичко това може да се
постигне с едно ефективно управление.

Вариантите за управление
на една офис сграда
1. Вътрешен отдел или фирма по
фасилити мениджмънт в структурата на
дружеството - обикновено в този случай
се управлява корпоративна недвижима
собственост. В този случай има възможност
фасилити фирмата или отделът да бъдат
собственици на бизнес сградата и те да
извършват отдаването на офисите, залите,
складовите и другите налични помещения в
сградата под наем.
2. Наемане на специализирана фирма
за фасилити мениджмънт, която
управлява офис сградата, отдава под наем
помещенията и кореспондира с наемателите.

Какво включва всичко това
Сега ще се опитам да формулирам
дейностите, които са свързани с
управлението на една офис сграда. В
различните организации е възможно
дейностите да бъдат разпределени и
делегирани по различен начин, затова ще
обобщя и ще представя своя поглед върху
фасилити дейността. За ефективното
управление на една офис сграда основни
моменти са:
 планиране
 бюджетиране
 верният баланс между извършване на
видове дейности със собствен персонал или

Ефективната
организация и разпределение на задачите
са ключови за доброто
управление на една
офис сграда

възлагане изпълнението на външна фирма
подизпълнител
 ефективна организация и разпределение
на задачите
 анализ на резултатите и
оптимизирането им.

Комуникация
А сега нека се насочим към видовете
дейности, които се включват в
експлоатацията на една офис сграда,
или както аз наричам тези дейности оперативни:
 отдаване под наем на офиси, зали,
складови помещения, гаражи и паркинг места
- бих добавила, че в сградата може да има
и други помещения за отдаване под наем с
търговска цел
 поддръжка
 сервиз
 допълнително обслужване и извършване
на видове дейности, уточнени с
наемателите - например оборудване на
наетите офиси с мебели; при наемане на
дадена зала - организиране на необходимите
мероприятия и други.

Отдаване под наем
Ясно е, че основната цел при отдаването
под наем на една офис сграда е да сме
намерили клиенти за всички помещения,
които се предлагат. Колкото по-голяма е
заетостта, толкова по-добре. Ефективно
трябва да се управлява отдаването под
наем на помещения, както и евентуалното
разместване от офис в офис. Когато си
говорим за отдаване под наем, най-важното
е да се определят и включат в договорни
взаимоотношения видовете услуги,
дейностите, които ще бъдат предоставяни
от наемодател или управляващ имота
на наемател. Ясно и точно да бъдат
регламентирани и описани правилата, от
които да е видно кой, за какво и в каква
степен отговаря, кой поема разходите и
други. Освен мероприятията по отдаване
на помещенията под наем следваща стъпка
е сключването на договор с наемателите,
оценка на тяхната удовлетвореност във
времето, работата и намирането на подход
с по-изискващите клиенти (тези, на които
трудно се угажда).
£36
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Работата на фасилити мениджъра е като спецефектите в киното - когато е добре свършена обикновено не се забелязва

Управление и поддръжка...
35£

Поддръжка
Една сграда включва в себе си много системи,
които подлежат на поддръжка, проверка,
профилактика и обслужване, а именно:
 Електрическа инсталация
 ВиК инсталация
 Отоплителна система и климатична
система
 Вентилационна система
 Сигнално-охранителни системи
 Пожароизвестителни и пожарогасителни
системи
 Система за контрол на достъп, ако
съществува такава
 Система за видеонаблюдение, ако
съществува такава
 Асансьорни уредби (могат да
съществуват и други транспортни ленти).
Гореописаните системи подлежат както
на всекидневна проверка и поддръжка, така и
на профилактично и ремонтно обслужване и
естествено на аварийно обслужване, което
е желателно да не се случва, но никой не е
застрахован от авария. Понякога авария,
която е извън вашата офис сграда, може да
донесе щети и последствия за вас и вашите
наематели. Ето например: какво бихте
направили, какви мерки бихте взели, ако
поради авария в района на сградата ви има
преустановеното водоподаване за няколко
часа?
Първата част от поддръжката включва
дейностите по поддържане на помещенията
и създаването на една комфортна, уютна
и чиста среда за работа. Това включва
36 ФАСИЛИТИС ФЕВРУАРИ 2008

Превантивните
мерки удължават
експлоатационния
живот на системите
и съоръженията

дейностите по ежедневното почистване на
офиси, мебели, подови настилки, санитарни
помещения, стълбищни клетки, сортиране
и изнасяне на отпадъци и други ежедневни
действия за поддръжка и експлоатация.
Последващи действия към поддръжката
на офис сградата са: полиране на подови
настилки, особено в общите части,
външно и вътрешно измиване на фасада и
налични стъклени площи, щори, грижа за
живата зелена растителност в сградата,
почистване и поддържане на дворните
площи, снегопочистване и други.
Следващият елемент на поддръжката
е профилактичното обслужване. То е
много важно, защото благодарение на
превантивните мерки могат да се
предотвратят много бъдещи ремонти и
разходите, свързани с тях. В тази група
дейности се включват планираните
проверки и инспекции (същите могат да
бъдат планирани както от самия фасилити
мениджър, така и да бъдат изискуеми и
свързани със спазването на определени
норми и наредби). При всички положения една
навременна проверка води до намаляване
на повредите, респективно това води до
минимизиране на смущенията в системите,
което пък показва нивото на качеството
на обслужване. Превантивно взетите
мерки могат да доведат и до удължаване на
експлоатационния живот на системите и
съоръженията. Спазването на предписаните
превантивни мерки и извършването на
съответните проверки носи и спокойствие
на фасилити мениджъра за сигурността при
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функциониране на системите.
Очертавайки елементите на поддръжката,
все пак стигнахме и до ремонтно
обслужване. Необходимо е да се създаде
организация за планираните краткосрочни
и дългосрочни ремонтни дейности - кога и
как да се извършват. Ремонтите се налагат
с цел предотвратяване на аварии, понякога
е необходима подмяна на елементи и части
за отстраняване на констатирани дефекти
в системите. Много е важна правилната
организация на ремонтните процеси, за да не
смущава работният процес в офис сградата,
да не пречи на наемателите, да води до
минимално и краткотрайно преустановяване
на работата на обслужващите системи и
съоръжения.
Последният елемент в поддръжката, на
който ще обърна внимание, е аварийното
обслужване. Колкото и да не ми се иска да го
споменавам, случва се системите изведнъж
да „излязат от строя“. Вярвайте ми, когато
и да се случи, винаги е в най-неподходящия
момент. Аварията носи много негативи
- може да е такава, че да застрашава
живота и здравето на наемателите,
може да е свързана с инциденти,
заплашващи сигурността и целостта
на сградата. В някои случаи аварията
води до продължително прекъсване на
нормалния режим на експлоатация и работа.
Понякога аварията е налице, но е трудно
установяването на проблема, защото все
пак, за да се вземат точни мерки и действия
по отстраняването є, трябва да е ясна
причината, довела до повредата.

Организацията на
ремонтните процеси
не трябва да смущава
работния процес в офис
сградата

Нека да се върнем отново на планирането
на дейностите: пресаждането на зелената
растителност, измиването на стъклените
площи, пребоядисването и освежаването на
офисите, дератизацията и дезинфекцията са
все процеси, които могат да бъдат правилно
предвидени във времето.
За много от дейностите е необходимо
наемането на външни подизпълнители,
договаряне с доставчици или използване на
услугите на законово определени комисии,
фирми и други.
Важна е организацията и разпределението
на задачите вътре в самия фасилити отдел
- приемането на въпроси и възникнали
проблеми от наемателите, организация
на рецепцията и предаване на информация
до наемателите, организиране на обратна
връзка с клиентите чрез анкети, въпросници
и други.
Сега нека всички тези дейности и
мероприятия, целия този процес да го
прехвърлим в света на числата, да намерим
неговото финансово измерение. На това
ниво трябва да се правят анализ и оценка
на резултатите, да се търсят по-добри
решения за оптимизация на показателите,
да се следят приходите и разходите, да
се прави планиране и бюджетиране на
същите. Може би изборът на по-добри
доставчици ще доведе до резултат в един
случай, в друг решение може да бъде да се
възползваме правилно от съществуващата
нормативна уредба и т.н. Съществуват
много възможности, които трябва да бъдат
намерени, за да управляваме ефективно
нашата офис сграда и в същото време
да създаваме чудесни условия за работа
и почивка на нашите наематели. А сега
някои идеи за допълнителни услуги към
клиентите в сградата ви: поставянето
на автомати за кафе, вода, освежаващи
напитки, закуски; осигуряване на стол за
обедно хранене, кафетерия за почивка и
отмора, осигуряването на пощенски кутии
за наемателите и други. Например на база
нуждите, които наемателите и гостите
в офис сградата имат и естествено
функционалните възможности на същата,
може да бъде организиран фризьорски салон
и други.
Опитах се да ви разкажа с какво се
занимавам всеки ден. Мисля, че работата
е интересна и предизвикателна, изпълнена
с много възможности и идеи за решаване
на възникналите казуси. Много важен е
моментът с правилната организация и
контрол на процесите, които се случват, за
да може фасилити мениджърът да обхване
всичко и да има ефективно управление.
За мен управлението и експлоатацията на
една офис сграда включват хиляди неща „от
а до я“, едва ли успях да обхвана всичко, което
се случва в един ден от моето работно
ежедневие, но се надявам, че статията
ще ви бъде интересна и полезна. Дано
направите сравнение с вашата представа
за фасилити мениджмънт и се надявам в
този ред на мисли да съм внесла нещо ново
именно в представата ви „какво означава
една офис сграда да функционира и работи
безпроблемно и ефективно“. 
Бисера ИВАНОВА
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Силата
на офиса
Промените на работното място могат
да увеличат продуктивността до 20%.
Въпреки това, изглежда, че само един от
двама президенти на фирми знае този факт

Д

ЕЙСТВИЕТО НА ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ
БРИТАНСКИ КОМЕДИИ през последните

години се развива в офиса. Прекарваме
почти половината от професионалния си
живот в офиса. Общата офисна площ в
Англия и Уелс заема невероятните 5.85
милиарда квадратни метра. Но въпреки
това вездесъщо присъствие офисите,
които действително са направени добре,
са по-скоро изключение, отколкото правило,
а работодателите все още рядко оценяват
влиянието, което има работната среда върху
постиженията на персонала им.
Едно прилично работно място може да
увеличи продуктивността на персонала с до
20%, заключава доклад на архитектурната
компания Gensler. Според същия доклад
недобре организираното офис пространство
струва на британския бизнес 135 милиарда
лири годишно.
Докладът е едно от многото проучвания,
направени през последните години, в които
се акцентира на факта, че работното
място има ключова роля за увеличаване
на продуктивността, при това с до 25%.
Британският съвет за офисите (BCO),
Комисията за архитектура на изградената
среда (Cabe), фондацията „Работа” и още
много организации публикуват убедителни
проучвания, свързващи инвестициите
в работната среда с увеличението на
продуктивността.
А такова увеличение е нещо, от което
британската икономика отчайващо се
нуждае. Британия изостава и от САЩ, и от
своите европейски съседи. Растежът на
продуктивността е на най-ниското си ниво
от 1990 г. насам, а през 2005 г. БВП на един
работник в САЩ е с 27% по-висок от този в
Обединеното кралство.
„По ирония на съдбата работната среда
и предизвикателствата на работата
са двете неща, които интересуват
служителите, като се изключи естествено
заплатата”, казва Клайв Хол, старши
сътрудник в консултанта BGDWorkfutures.
Неговите виждания са подкрепени от
проучване на Cabe, което показва, че 76%
от удовлетворението на персонала са
свързани с аспекти на работата, като
например заплата, технологии, мениджмънт
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Картините и различните цветове освежават обстановката

и отношение свободно/работно време.
Останалите 24% са свързани с работните
условия като температура и качество
на въздуха, шум, комфорт, осветление и
подредба.
„Хората, които работят в добре
проектирани и позиционирани работни
места, се чувстват по-ценени и попродуктивни и е по-вероятно да останат на
работа, заключава Джон Сорел, президент на
Cabe. За съжаление много служители все още
прекарват почти половината от живота
си в изкуствено осветени сиви кутийки,
наблъскани в бездушни извънградски офис
сгради.”
Ричард Конце, президент на ВСО, е съгласен:
„Бизнес, който обръща сериозно внимание
на физическата среда на работното
място, е доста по-вероятно да увеличи
продуктивността на персонала си в
сравнение с този, който игнорира сградата.”

Някои от най-добрите
идеи се раждат не в
стаята за срещи, нито
зад бюрата, а в коридорите, в кафетерията
и в преддверието на
фирмата

Неизпълнима задача
Посланието, изглежда, не е чуто. Почти
половината от директорите на компании,
интервюирани в запитване на интериорната
фирма AreaSq, смятат, че офис средата не
оказва влияние върху продуктивността или
задържането на служителите.
„Обръщайки внимание на някои от поразпространените оплаквания, например
относно шум или температура, компанията
може да направи служителите си пощастливи, а щастливият човек е и попродуктивен”, твърди Кен Райсбек, мениджър
„Работна среда” в Johnson Controls. Ник Куук,
управляващ директор на консултантската
компания Howards, е съгласен и препоръчва
да се върнем към основите - да обърнем
внимание на офис дизайна и планирането на
пространството. „Става въпрос за това как
да организирате офис средата си, така че на
хората да не им се налага да вървят от един
отдел до друг, за да стигнат до принтерите
или ксерокса.”
Той цитира примера с един от неговите
клиенти, който редуцира персонала си от
300 души с 6 души, след като реорганизира
офис пространството и прави работата
по-продуктивна. Стъпка напред в търсенето

на Светия граал, наречен продуктивност, е
да се накарат различните подържащи отдели
- FM, HR и IT, да работят заедно в полза на
персонала, а не да имат приоритети всеки за
себе си.
От друга страна, много специалисти
твърдят, че ако има само един принтер
или само една кафе машина в офиса, това
наистина означава повече ходене, но пък ще
накара хората да се срещат в неформална
обстановка. Доказано е, че най-блестящите
идеи се раждат именно в такава обстановка,
а не в заседателните зали. Това твърди
и Марк Спраг, управляващ директор на
гиганта - производител на офис обзавеждане
Steelcase UK. „Кафе машината или принтерът
са местата, където хората се срещат
неформално. Да изпуснем възможността
за такава среща означава да изпуснем
възможността за обмен на информация,
която може да се окаже ключова.” Но пък
увеличеното ниво на шум в открити
офис помещения с централен принтер
или ксерокс може да се окаже вредно за
продуктивността.
„Създаването на гъвкава офис среда също
усилва продуктивността”, твърди Маркъс
Вийснер, директор на австрийската фирма
за обзавеждане Wiesner Hager. „Офис, който
бързо може да бъде пригоден за нови задачи,
като например нови проектни екипи, ще има
за резултат по-висока производителност на
труда. Новите екипи ще работят по-добре,
ако могат да пригодят средата.”
Много офиси отиват една крачка напред
и въвеждат билярдни маси, джаги, легла за
масаж, картини, меки столове, безплатни
курсове по йога, безплатни плодове и
шоколад и т.н. всичко, целящо да направи
офис средата по-комфортна и раздвижена.
В Лондон Chiswick Park предлага магазини,
фитнес и забавления през цялата година,
а в Нотингам Capital One’s HQ включва
ресторанти, кафенета, игрални зали и
магазин. Тайната е да променяте работната
среда на всеки няколко месеца - дори и найинтересният офис може да доскучее след
известно време.

Не бъдете мрачни

Този материал е
публикуван в FM World
през 2007 г.
www.fm-world.co.uk

Осветлението също е ключов фактор. Една
мрачна стая кара тялото да си мисли, че
нощта наближава, и отслабва неговия тонус.
Доброто осветление, както изкуствено,
така и естествено, спомага за 15% помалко отсъствие от работа и увеличава
продуктивността от 2.8% до 20% (според
доклад на Cabe и BCO „Въздействие на офис
дизайна върху резултатите от работата на
служителите”).
Друго проучване твърди, че здравият
служител е продуктивен, и една програма
за насърчение на здравословния начин на
живот (чрез фитнес, здравословно меню,
консумиране на повече вода) ще допринесе за
увеличената производителност на труда на
служителите.
И числата се трупат - 33 милиона работни
човекодни годишно се губят вследствие на
лошо здраве и загубите за работодателите
възлизат на 12.2 милиарда лири, което е 16%
£40
от разходите за заплати.
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Силата на...
39£
Прекалената пълнота, от друга страна, води
до 18 милиона човекодни годишно отсъствие
от работа вследствие на лошо състояние на
организма. Един по-здрав служител не само
ще бъде по-често на работното си място, но
и ще се чувства по-енергичен и съответно
по-продуктивен.
Nuffield Proactive Health проведе
десетмесечно проучване на екип от 260
служители в Caudury Trebor Bassett, които
работят по глобален ИТ проект. Здравна
програма за служителите, която забранява
обядването на работното място и въвежда
диета и упражнения по време на обедната
почивка, успява да възвърне формата на 58%
от служителите, а теглото им в рамките
на цялата група намалява с 5%. Повече от
половината започват да се чувстват помалко стресирани на края на програмата,
около 70% постигат по-добър баланс работа/
свободно време. Подобен процент служители
започват да чувстват по-голяма симпатия
към своя работодател. Всичко това спомага
за повишаване на продуктивността.
ИТ проектът е завършен навреме и
отсъствието от работа е намалено
чувствително.
Д-р Питър Милс от Vielife, чието последно
проучване разкри как една здравна програма
може да подобри тонуса и да увеличи
продуктивността, е убеден, че е дълг на
служителите да тренират и да бъдат здрави.
„Ако служителите работят под оптимума
си заради здравни проблеми, за които могат
да се погрижат, тогава трябва бъдат
отговорни пред прекия си началник за това.”
„Фитнес залите също помагат за набиране
и задържане на служители”, казва Питър
Бленкоу, старши маркетинг мениджър на
Nuffield Proactive Health. „И не само това - там
хората се срещат. Главният изпълнителен
директор може да е на лентата до младши
експерта и така да се обменят идеи, както
другаде би било невъзможно.”

Доброто осветление
спомага за 15% помалко отсъствие от
работа и увеличава
продуктивността от
2.8% до 20%

Пийте и „карайте”!
Много работодатели насърчават
здравословните работни среди - например
новият главен офис на Royal Bank of Scotland
предлага просторна фитнес зала, две стаи за
упражнения, 20-метров басейн със сауна, три
външни игрища, СПА център и медицински
кабинет с постоянно присъствие на лекар,
зъболекар и сестра.
Медицинските кабинети в офиса
пестят време от ходене при личния
лекар и получаване на рецепти. Програма
за ваксиниране против грип, която
струва по 16 лири на служител, може да
предотврати епидемия и да спести на
фирмата много загуби, при положение че
средно отсъствието от работа струва на
работодателя по 300 лири на ден.
Ползите от консумирането на поне 1.2
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Ако една комфортна
обстановка мотивира
служителя да работи
само 2% повече всеки
ден, това са пет допълнителни работни дни
през годината

литра течност дневно са добре известни
(намалява се умората и се увеличава
концентрацията), но все още много компании
не обръщат достатъчно внимание на
това да има наличност и лесен достъп до
питейна вода в офиса. Здравословното
хранене също е много важно - проучване
на Института за оптимално хранене
заключава, че хората в добро здраве
основно наблягат на зеленчуците, водата,
плодовете и варивата. Нездравословното
хранене включва захар, тестени изделия,
червено месо, кофеин. Проучването търси
отговор на въпроса как се увеличава
продуктивността вследствие намаляването
на стреса и изострянето на паметта
чрез подходящо хранене. Компанията Mitie
Catering прилага резултатите от него и
достига до лайфстайл концепцията „Живот
в града”, за да помогне на служителите да
се хранят по-здравословно. В менютата
и върху опаковките на своите продукти
Mitie Catering отпечатва информация за
основните хранителни стойности и ефекта
върху здравето. „Ергономичността също е
много важен фактор”, твърди Йън ФлечърПрайс, управляващ директор на Posturite.
„Когато на човек му е комфортно, той се
фокусира много повече върху работата и
е много по-малко вероятно времето му да
минава извън бюрото. Ако една комфортна
обстановка мотивира служителя да работи
само 2% повече всеки ден, това са пет
допълнителни работни дни през годината.”
И това е, без да броим значителните
спестявания от мускулно-скелетни травми.
В тази сфера обаче трябва да се провеждат
повече семинари и обучения. Скандинавците,
които имат много по-малък брой мускулноскелетни травми, ползват специални бюра,
които позволяват на хората да променят
позицията си през работното време. Това
стимулира кръвообращението и съответно
качеството на живот и продуктивността.
Нужна е обаче промяна в културата, за да
се направят такива продукти популярни във
Великобритания, смята Марк Бърд, президент
на маркетинговия отдел за Обединеното
кралство в шведската компания Kinnarps,
която произвежда тези бюра.
Това, което е важно в нашия свят на
дивиденти и ограничени публични бюджети,
е, че при въвеждането на такива елементи
ефектът трябва да бъде измерим. „Когато
става въпрос за бизнес разходи, невъзможно е
да изхарчите милион, без да демонстрирате
ефекта от това. При инвестициите в
работна среда като че ли взискателността
малко изостава”, признава Крис Уулстън от
Отдела за изследване на работната среда в
Herman Miller.
Намаляването на отсъствието от
работа и по-високата степен на задържане
на персонала във фирмата са основните
показатели за успеха на една инвестиция в
работната среда. За точното измерване
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на тези показатели обаче са необходими
post-occupancy инструменти, които помагат
да се оцени дадена работна среда от гледна
точка на хората, които работят в нея.
Когато GlaxoSmithKline премества
служителите си от малки в големи общи
лаборатории, Грег Париш (мениджър
стратегическо фасилити планиране)
разработва post-occupancy въпросници за
тези служители. Той също така измерва
равнището на общуване лице в лице, като
ги кара да опишат какво правят на всеки
15 минути. Резултатът е, че има 26%
увеличение на неформалните срещи в
новата среда. „Това доказва, че гъвкавата
работна среда спомага за увеличение на
продуктивността. Резултатите трябва
да се сравнят с контролна група, която не е
повлияна от промяна в средата”, казва Париш.
„Да се измери една инвестиция в
работното място е бавен процес, заключава
Ник Айлс от фондация „Работа”. Но накрая ще
може да се каже: инвестирахме толкова в
подобрение на работната среда и получихме
толкова като увеличена продуктивност.”

Добра практика: Northern Foods
Когато Northern Foods премества главния
си офис в Thorpe Park в Лийдс като част
от корпоративното си преструктуриране,
основната задача е била да се подобрят
комуникацията и продуктивността в
рамките на бизнеса. Новото местоположение
дава възможност за по-добър достъп,
което означава, че фирмата може да
оперира като единен център. „Сега хората,
включително нашите служители, могат
да работят заедно, да са по-продуктивни,
да прекарват повече време на работа и
по-малко време зад волана”, казва Норман
Пикаванс, мениджър „Корпоративни услуги”,
организиращ преместването. Фирмата
поръчва на проектантската компания Carey
Jones Interiors да създаде отворено офис
пространство, снабдено с WiFi. Трябва
да има различни помещения за срещи, от
големи конферентни зали до малки стаички.
Пространството от 2140 кв. метра за 140
души постоянен персонал също така включва
демонстрационна кухня за продуктите.
Трите етажа са украсени с ярки картини на
основни съставки, които се използват за
продуктите на Northern Foods - например
маслини. Това създава чувство за свежест.
Успехът на проекта е несъмнен - през
2006 г. проектът печели наградата на
Британския съвет за офисите. Увеличената
производителност на труда е доказана от
намаления брой случаи на отсъствие от
работа и произведената продукция. „Всичко
това не е само резултат от преместването
в новата сграда, но и от промяната в
корпоративната култура, която това
преместване предизвика.” 
Кати ХЕЙУЪРД (Cathy Hayward)

Неформалните срещи между служителите са възможност за
обмен на информация, която може да се окаже ключова

Съвети за по-продуктивна работна среда
 Слушайте и откликвайте на оплакванията на персонала
относно температурата. Нека служителите да могат да
я контролират в непосредственото си обкръжение; нека
да могат да се отварят прозорците.
 Погрижете се персоналът да има „усещане” за външния
свят - нека индивидуалните работни места да са близо до
прозорците - ако това е невъзможно, изградете вътрешни
атриуми, или „улици”, или вътрешен ландшафт.
 Инсталирайте меки прегради, за да заглушите звука, и
се уверете, че служителите не си викат един през друг.
Осигурете достатъчно места или стаи за срещи, така че
вашите служители да не се срещат из главните работни
помещения.
 Инсталирайте WiFi в рамките на цялата сграда, за да
окуражите гъвкавата работа
 Провеждайте редовни оценки на ергономичността, за
да се уверите, че на хората им е удобно и използват офис
обзавеждането правилно
 Постигнете добра съвместна работа между
поддържащите отдели като HR и IT, за да няма празнини в
осигуряването на тези услуги за служителите
 Често сменяйте дизайна, за да освежавате
обстановката
 Помислете дали да не отворите фитнес в офиса,
или да стартирате субсидирани курсове по йога или
други екзотични тренировки. Забранете обядването на
работното място и организирайте мероприятия по време
на обедната почивка (като например масаж или джогинг)
 Договорете се с кетъринг компании за доставка
на здравословна храна и менюта с информация за
хранителните стойности.
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Mениджмънт
нa недвижими
имоти
Роля, отговорности и задължение на пропърти мениджърите

Учредяване на Institute
of Real Estate Management
Institute of Real Estate Management (IREM) е
основана през 1993 г. от фирми с предмет на
дейност в областта на недвижимите имоти.
Организацията е създадена като филиал на
National Association of Real Estate Boards ( днес:
NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS®).
Всяка фирма трябвало да се стреми да се
придържа към определени правила:
1. Фирмата трябва да има отделни сметки
за своите и на своите клиенти активи; при
никакви обстоятелства не се допуска да са
смесени
2. Фирмата трябва да се грижи за
прецизността на договорите с всички
служители
3. Фирмата не трябва да се възползва
финансово от активите на клиентите си без
пълното знание и разрешение на собственика
на имота.
Въпреки че първоначалната причина за
създаването на IREM е възприемането на
специфични стандарти, асоциацията, както
и фокусът на стандартите продължили да
се развиват и разрастват. С течение на
времето основателите на IREM стигат до
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CPM® сe стреми да изгражда професионални
знания и да утвържди
професията Пропърти
мениджър

„Немечек“ OOД
ул. „Индустриална“ №11
Международен бизнес
център „Василев Плаза“
1202 София
Тел.: 02 9178 690
Факс: 02 9178 696
E-mail: office@nemetschek.bg

извода, че утвърждаването на позицията
мениджър на недвижимите имоти (real estate
managers) e по-важно, отколкото цялостното
разпознаване на дадена фирма като real estate
management. Ето защо IREM се преименува
на CERTIFIED PROPERTY MANAGER® (CPM®),
насочена към изграждане на професионални
индивидуални знания, а именно насочена към
пропърти мениджърите.
Отговорности и задължения на фирма,
управляваща недвижимо имущество
 Да отговаря на изискванията на
собствениците
 Да изготвя план за управление на
имотите
 Да изготвя пазарни стратегии
 Отговаря за оценка на пазара и определя
наемите
 Отговаря за поддръжката
 Предугажда и отговаря на нуждите на
наемателите
 Отговаря за събирането и съхранението
на наемите
 Следи разходите
 Изготвя подробни справки за
разпределянето на бюджета и паричните
потоци
 Договаря наемите
 Поддържа връзка със собствениците
 Определя и се стреми да намалява
рисковете
 Подпомага изготвянето на евакуационни
планове.
Ролята на професионалните пропърти
мениджъри е да следят за точното
изпълнение на операциите и поддръжката на
един недвижим имот съобразно изискванията
и интересите на собственика. Развитието
на тази професия се влияе от много фактори.
Първоначалната функция на пропърти
мениджърите е мениджмънт на даден
обект, управление на активите и сметките,
отдаване под наем, лизинг.
Чрез образователната програма,
предложена от IREM, и с помощта на
експертизата за основателите на
асоциацията членовете на CPM непрекъснато
се стремят да подобряват и развиват
знанията и уменията си, като предлагат
на клиентите си все по-качествени и
професионални услуги. 
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Технологии

Геотермални
системи на REHAU
Т

ОПЛИНАТА ОТ ЗЕМНИТЕ НЕДРА се получава

- най-често системата „Тихелман“, през които
циркулира топлопренасящ флуид. Площният
колектор получава енергия предимно от
слънчевото излъчване и дъждовната вода.
Затова не може да се разполагат нито под
основи на сгради, тъй като възстановяването
на енергията, съответно нормалната
работа на геотермалния колектор, няма да е
гарантирано.

както във вътрешността на земята от
естественото радиоактивно разпадане,
така и от влиянието на външни източници
като слънце и дъжд (в горните слоеве на
земните пластове). Геотермалната енергия
може да се използва от дълбочина 1.2-1.5 м
(под зоната на замръзване). На дълбочина от
10 м в Централна Европа през цялата година
има постоянна температура от около 10°C,
която на всеки 100 м дълбочина нараства с
около 3К.
За използване на геотермалната енергия
са разработени няколко системи, описани
по-долу. Те представляват топлообменници
от тръби със затворен контур, положени под
земната повърхност. При тези системи не се
извличат никакви вещества от земята като
подземни води и др., а само топлинна енергия.

Енергийни пилоти
Ако при големи сгради се използват опорни
пилоти за укрепване на земната основа,
те също така могат да се използват за
добиване на геотермална енергия. За целта в
армировката се полагат тръби със затворен
контур. При експлоатацията трябва да не
се достига замръзване на почвата около
пилотите, защото има опасност от повреда
на фундамента на сградата.

Вертикални системи - геосонди
Най-честият вид за използване на
топлината от земните недра са
геотермалните сонди. За инсталирането е
необходимо да се направи вертикален сондаж
в земната кора с дълбочина от 70 до 150
м, в който се полага сондата. Тя се състои
типично от четири тръби от полиетилен
(или две с формата на U), две от които са
съединени с фитинги една с друга в петата
на сондата така, че образуват входящ и
изходящ тръбопровод.
Флуидът за пренасяне на топлина циркулира
през сондата с температура около 0°C и
при това се нагрява от земните недра. С
помощта на термопомпа добитата енергия
се повишава до по-високо температурно
ниво и се предава в циркулационния контур за
отопление. Геотермалните сонди могат да се
използват както за отопление през зимата,
така и за охлаждане през лятото.

Хоризонтални системи –
площни колектори
Използват се тогава, когато не е
възможно извършването на сондаж и около
обекта има на разположение голяма площ.
Дълбочината на полагане е 1.2 до 1.5 м.
Тръбите представляват затворен контур

Високи изисквания
към качеството

REHAU
Лице
за контакт:
д-р инж. Еким Бойчинов
тел. 02 965 57 74
мобилен: 0888 634 579
София 1700
бул. „Симеоновско шосе“ 75
sofia@rehau.com
www.rehau.bg

От решаващо значение за надеждността на
цялата система е качеството на материала
на тръбите – PE 100 и PE-Xа.
Тръбите от РЕ 100 са по-евтини, но и с
по-лоши физико-механични свойства. При
геосондите те се свързват в петата
на сондата с фитинг чрез заваряване,
а при площните колектори тези тръби
се полагат в слой от пясък (с по- лоша
топлопроводимост от пръстта), за да не се
наранят от камъни. При режим на охлаждане
температурата на флуида достига до 40° С,
което скъсява живота на тези тръби.
С тръбите от РЕ-Ха се избягват всички
тези недостатъци: имат малък радиус
на огъване и геосондите се изпълняват
от една цяла тръба, издържат на точково
натоварване и се засипват директно с
изкопния материал (при площните колектори),
което намалява разходите и осигурява подобър топлообмен, имат дълъг живот и при
високи температури (издържат до 95° С). Те
имат неоспорими предимства и гарантират
безупречна дългосрочна експлоатация.
Фирмата Rehau дава десетгодишна гаранция
за всяка геотермална сонда от PE-XA. 
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Системи за
спестяване
на вода

повторното й използване придобиват
все по-голямо значение. Същото е валидно
и за енергията, която е тясно свързана
с водата. Производството на енергия
има своите икономически и екологични
измерения.
Средно човек използва 135 литра на ден.
От тях 2/3 отиват за миене на ръце и
пускане на водата в тоалетната.
По-голямата част от водата, използвана
в офиса, заминава в тоалетната.
Това разточителство може да се
намали наполовина, като се монтира
водоспестяващо казанче с два бутона
- половин казанче и пълно казанче според
нуждите.

Икономия на водата
при новите тоалетни казанчета

Водата е ценен природен ресурс
и трябва да се използва разумно

България макар и бавно навлиза в
приложението на технологиите и
системите за спестяване на вода.
Производители и вносители дават
своя принос в икономията на вода,
като произвеждат и внасят тоалетни
казанчета с двусекционен бутон (за
изтичане на 3 или 6 литра вода) или с
механизъм, при който водата се спира в
желания момент.

Икономия на водата при старите модели тоалетни казанчета
По-голямата част от вече инсталираните
тоалетни казанчета имат механизъм за
изтичане на водата, който се задейства
чрез издърпване. При повечето модели е
възможно да се прави икономия на водата
чрез монтиране на механизъм за спиране по
желание с бутон над нивото на казанчето.
Екосъобразните тоалетни, които ни
препоръчват ВиК операторите като
ефективни, могат да бъдат няколко вида:

По 135 литра вода средно на ден изразходва човек, от които
изпива не повече от 2 литра

В

ОДАТА Е СИНОНИМ НА ЖИВОТ. Без

нея животът на Земята - такъв,
какъвто го познаваме, е невъзможен.
Не случайно цивилизациите винаги са
възниквали около водни източници.
Водата е основна съставна част и на
всеки жив организъм - човешкото тяло
например съдържа над 50% вода. Поради
това нашият организъм ежедневно
поглъща и отделя голямо количество от
нея. Но водата е благо, което е дадено в
ограничени количества. Макар че 71% от
земната повърхност е покрита с вода,
само 2.5% от нея е сладка и само 0.4%
от нея се намира в реките и езерата.
Останалата част е на полюсите и във
вътрешните земни слоеве. В много страни
по света водата не достига и проблемът
тепърва ще се задълбочава. Поради това
икономията на водата, качествата й и
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По-голямата част от
водата, използвана
в офиса, заминава в
тоалетната и това
разточителство може
да се намали наполовина

Малообемни тоалетни
Този вид тоалетни изискват само 6 л вода.
Същевременно, освен че малообемните
тоалетни намаляват сметките за
вода, те бързо се изплащат. Новите
тоалетни комплекти наподобяват
старите, но с едно важно изключение
- резервоарът за вода над тоалетната
чиния често е по-малък, а самата чиния
побира обикновено по-малко вода. Този
вид тоалетни позволяват ефективно
използване на водата чрез гравитация или
налягане. Предимствата на малообемните
тоалетни спрямо останалите видове са, че
са безшумни и често използват чинии със
стръмни стени за ускоряване на водата
и за избутване на отпадъците надолу в
канализацията.

Херметизираните тоалетни
Използват херметизиран резервоар, за да
осигурят допълнителна сила по време на
промиването. Добре е да се отбележи, че
този вид тоалетни са доста шумни, както
и фактът, че на някои места налягането
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ВиК

във водопроводите е ниско и може да
затрудни функционирането им.

Приспособления
за тоалетното
казанче
Спестяването на вода може да бъде
постигнато и чрез добавяне на нов
механизъм към съществуващата
тоалетна. Едно такова допълнение
замества пусковия бутон на
традиционната тоалетна с двулостов,
при който има два вида струя. Единият
лост задейства къса струя, а другият
задейства пълна струя. Това устройство
обаче трудно се инсталира в старите
тоалетни с нестандартна конфигурация.
Друг лесно приложим трик е поставянето
на пластмасова кутия от хранителен
продукт от 3-4 литра в тоалетното
казанче, която да намалява обема. Така се
отделя една секция, която не се пълни с
вода. При описаните две възможности се
изпуска по-малко вода при всяко промиване.
Системата за спестяване на вода
Aqus е една от разпространените
технологии за спестяване на вода,
приложими от напредналите държави по
отношение на опазване на водния ресурс
в едно домакинство. Използваната в
мивката вода се оттича в казанчето на
тоалетната посредством свързваща
тръба, като преди това се филтрира. По
този начин се пести голямо количество
от ценната течност, като според
изчисленията благодарение на Aqus
едно двучленно семейство би могло да
спести около 19 000 литра вода за една
година. От една страна, Aqus помага
за опазването на водните ресурси
на планетата, а от друга, подпомага
семейния бюджет, намалявайки разходите
по водоснабдяването.
Внедряването на този вид системи
е най-приложим при новото така
наречено зелено строителство, което
навлиза с все по-голям устрем в света, в
последните години и в България. Пример
за приложението на този вид системи
е екокварталът в Сингапур, където с
цел икономия водата от мивките ще се
използва и в тоалетните. Повече от
80% от населението на Сингапур живее в
панелни жилища и скоро ще има интересна
алтернатива - нов вид екосгради. В
проекта са включени соларни панели,
водопречиствателни станции, градини
на покривите. Проектът е с дата на
завършване 2011 г. и ще се състои от
седем 16-етажни сгради, които ще са
подредени около голяма градина, която пък
се намира на покрива на подземен гараж.
Градината ще предлага алеи за джогинг и
разходки и детска площадка, изработена
изцяло от рециклирани материали.
Светлините в коридорите на сградите
ще се захранват от соларните панели
на покривите и така ще се спестява
около 80% от енергията. Ще бъде
инсталиран и колектор за дъждовна вода,
която ще се използва при почистване,

а използваната вода от мивките ще
се използва в тоалетните. Всяка от
сградите ще разполага и с шахта за
отпадъци за рециклиране. Друг начин за
ефективното използване на водата е,
като се поставят контейнери за събиране
на дъждовната вода, която след това
да се употребява в тоалетните или за
поливане. Отпадните води могат да
влязат повторно в употреба. След като
се пречистят и филтрират, те могат да
се използват в тоалетната, за поливане
на зелените площи към офиса или за
измиване на автомобили. Инсталирането
на пречиствателна станция е сериозна
заявка за опазване на околната среда и
водата като ресурс, който е тясно свързан
с енергията като друг важен ресурс за
човека.
Водата е важна част от нашия
всекидневен живот. България разполага с
ограничени водни ресурси и е на едно от
последните места по запаси в Европа.
Тяхното неправилно потребление днес
ще доведе до още по-голям дефицит в
бъдеще. В доклад на международната
природозащитна организация WWF се
казва, че при продължаващото разхищаване
на природните ресурси, включително
водата, през 2050 г. ще са ни нужни две
планети, за да задоволяваме основните си
нужди. 
Гергана КЕРЕНСКА

"5%# !4 4 9
 

½±§ª§±§°
³¤¡¯²¯§  ¢  ¯¨  
¢£§¬ 6)  µ¤¬  ª¡

)33.  

WWWUTILITIESBG

  )  K
    
 4     ) 
 I.   ) 
 + '.-.   L 
    

|ØØØ
ÃØ
}ÃØ
|¾ØØ


 4   
 ' 
 *   
    

  

 

 &'
     ,
   ' 
 %     ) 
 ) 

9 '  :
02/ 9376 349, 02/ 9376 350
e-mail: abonament@utilities.bg
9
  :
02/ 9376 276, 02/ 9376 434
e-mail: reklama@utilities.bg
9      :
02/ 9376 433, 02/9376 276
e-mail: info@utilities.bg

!%&%!%
 
  . '   
   

   ,  '.
     .
#       
'  .

12 '  – 36  
( . 11)

ФЕВРУАРИ 2008 ФАСИЛИТИС 45

CMYK Фасилитис стр. 46

Експерт

Гаранционна
поддръжка
Политики за отстраняване на дефекти
при строеж и експлоатация на сгради

К

РАЯТ НА СТРОИТЕЛНИЯ БУМ В БЪЛГАРИЯ

все още не се задава на хоризонта.
Злите пророци от ден на ден стават
все повече. Все повече специалисти и други,
които искат да бъдат такива, предвещават
апокалиптични картини, вкарват
строителната индустрия в задънена улица,
пращат героите от днешния ден в банкрут
и предвещават зла участ на строителния
предприемач. Но, уви, впечатлените от
тези пророчества остават малко.
Всичко това се случва пред погледа на
фасилити мениджъра, който в никакъв
случай не пожелава на която и да било
строителна фирма да фалира, но в дъното
на сърцето си таи надеждата същата тази
да „слезе на земята” и да разбере, че найдобрият й клиент е точно този фасилити
мениджър.
Докато в България тази традиция не
съществува, в Западна Европа ритуалът
се повтаря на всеки 10-15 години. Бум в
строителството. Строителните фирми
строят бързо, назначават все повече и
повече квалифицирани и неквалифицирани
кадри, вдигат цените, отказват проекти
поради липса на ресурси, не изпълняват
договорки и не отстраняват гаранционни
дефекти. Следва спад и криза във
финансирането - няма проекти, фирмите
трябва да се справят с многобройния си
персонал, уволнения и грижа за последните
останали клиенти - раят за фасилити
мениджъра! Строителната фирма му
обръща внимание, грижи се за него, угажда
му.
Но нужно ли е това? Защо фасилити
мениджмънтът трябва да зависи от
конюнктурата на строителната индустрия
и на практика да се чувства най-добре,
когато неговият най-добър партньор е на
дъното?
Проблемът тук е в повечето случаи
поради неуточнените ангажименти
на двете страни. Какво се получава на
практика: Собственикът или неговият
представител, фасилити мениджърът, е
изправен пред проблем, свързан с неговата
сграда. Потребителят (наемател или
собствена организация) има право въз
основа на договора за наем да предяви
своите претенции във връзка с този
проблем и веднага (без да дава срок за
неговото отстраняване) да намали наема,
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Фасилити мениджмънтът не трябва
да зависи от конюнктурата на строителната
индустрия

сметка на качество“

с което да реваншира претърпените
от него неудобства. В същото време
собственикът трябва да даде на строителя
срок за отстраняване на нередността, в
който вторият не е задължен да му плаща
неустойки. И докато тук може да се каже,
че това е допустим риск за инвеститора,
случаят става далеч по-сложен стигне ли
се до спор дали съответният дефект е
строителен или въз основа на погрешно
ползване, или на липсваща или достатъчна
поддръжка, т.е. по вина на фасилити
мениджъра или наемателя.
Тук е точката, в която всеки инвеститор
трябва да се замисли как да регламентира
поддръжката на определените съоръжения
спрямо техния доставчик или производител,
за да не се сблъсква впоследствие с
аргументите: грешна експлоатация,
липсваща поддръжка.
Задължен ли е инвеститорът да знае
дали и как дадено съоръжение трябва да
се поддържа? В Германия тези отношения
са отчасти регламентирани от така
наречения VOB - Vergabe und Vertragsordnung
für Bauleistungen (ред за отдаване и
договаряне на строителни дейности).
Трябва да уточним, че това не е закон, а
общоприети общи условия към договора
за строителство (или монтаж). При
споразумяване за тяхната валидност при
една сделка и двете страни могат да са
сигурни, че подписват честен договор. Този
стандарт се е наложил и бива използван
не само в Германия, но и в Австрия, Дания,
Холандия, Люксембург и други страни,
в които големите немски строителни
концерни имат влияние.
Да погледнем как са регламентирани тези
взаимоотношения:
Според VOB строителят носи гаранция
върху целия строеж за четири години. При
части, чиято функционалност и изправност
зависи от тяхната правилна поддръжка,
гаранцията е две години, освен ако
възложителят не е натоварил изпълнителя
с поддръжката на тези части (или
съоръжения). Като добавим задължението
на изпълнителя да уведоми възложителя за
начина и периодичността на поддръжка на
съоръженията (или частите на сградата),
при които той поема гаранциите, за
инвеститора остава само един подход.
В идеалния случай той още при тръжната

процедура договаря цените за поддръжката
с изпълнителя и възлага поръчката на
изпълнителя с най-изгодна оферта до края на
гаранционния период. Това включва и двете
крайности: скъпа оферта за монтаж (или
производство) без поддръжка, но гаранция за
четири години, и евтин монтаж с гаранция,
само при скъпа поддръжка през четирите
години. Независимо от избора главните
стъпки към гарантирано добро обслужване
на сградата са следните:
1. Изпълнителят е длъжен да информира
възложителя за начина и периодичността
на поддръжката. Ако не извърши това, той
е длъжен да премахне всички дефекти през
гаранционния срок, независимо от това дали
те са породени от неправилна експлоатация
или не (без злонамерено или умишлено
причинени щети).
2. Изпълнителят е длъжен да предложи
на възложителя договор за поддръжка през
гаранционния срок. Ако възложителят
откаже подписването на такъв или подпише
с друг изпълнител, гаранционният срок се
намалява на две години.
Спазвайки тези две точки, макар и без
VOB, българският фасилити мениджър би
трябвало да остане необезпокояван от
развитието на строителната индустрия
и свързаната с него благосклонност на
строителните фирми.
Последното предизвикателство обаче са
така наречените BOT проекти (Build-OperateTransfer). При тях действителният краен
потребител прехвърля целия риск на проекта
върху междинен developer, който развива
парцела, строи, отдава под наем, управлява
и накрая продава работещия продукт.
Проблемът е, че при продажбата трябва
да се обърне внимание върху гаранциите,
които носят отделните подизпълнители
и условията, свързани с тях. Много често
договорите за поддръжка могат да бъдат
прекъснати от новия собственик (умишлено
или не), тъй като са му прехвърлени при
продажбата. Съответно по този начин
биват прекъсвани и гаранционните срокове,
влияещи се от поддръжката. Тези обаче
не са от значение за купувача, тъй като
той има договор за покупка и бъдещите му
искове нямат отношение към договорни
отношения на продавача със съответните
подизпълнители. Съответно developer-ът
трябва да обърне специално внимание върху
своята фасилити мениджмънт организация
и върху своите договорни отношения за
поддръжка, ако не иска да бъде изненадан
след някоя и друга година от клиентите си
с искове, които той не може да прехвърли
на своите подизпълнители (или главен
изпълнител).
Със сигурност ще се радваме, ако такива
норми като VOB се наложат и в България.
Тяхната цел е да улеснят всички участници
в строително-инвестиционния процес и
едва ли някои би имал нещо против тяхното
използване. Но и без тях инвеститори и
developer-и могат чрез консултации със
своя вътрешен или външен фасилити
мениджмънт да сведат до минимум
рисковете си, свързани с отстраняването
на гаранционни дефекти по своите сгради и
Антон ГИНЧЕВ
съоръжения. 
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Интелигентни
сгради
Европейската политика се превръща все повече в инструмент
за подобряване на енергийната ефективност в сградите

В

СЕ ПОВЕЧЕ ХОРА ПРЕКАРВАТ ГОЛЯМА ЧАСТ

от времето си в затворени помещения
на работа или вкъщи. Не е изненадващ
фактът, че на сградите се падат 40% от
крайното енергийно потребление в Европа
- повече от транспорта и индустрията,
взети заедно. Ето защо темата за
намаляване потреблението на енергия става
все по-актуална. Значителни резултати в
тази област се постигат чрез по-добро
проектиране на сгради и използване на
по-ефективно осветление, отопление и
охлаждане. Използването на рециклирани
материали също повишава ефективността
чрез ограничаване на процесите,
потребяващи голямо количество енергия.
Секторът строителство е от
голямо значение за развитието на
европейската икономика и може да
играе съществена роля, насърчавайки
екологичните строителни практики.
Интегрирането на енергоспестяващите
технологии и материали в стандартите
за строителство оказва благоприятен
ефект върху опазването на околната среда и
спестява значителни средства. Местното
население, проектантите, строителите,
собствениците и наемателите трябва
да бъдат запознати с ползите и
възможностите, които се предлагат в това
направление.

Използването на рециклирани материали
повишава ефективността чрез ограничаване
процесите, потребяващи голямо количество
енергия

Какво прави ЕС в тази област
Основното законодателство на ЕС в тази
област е:
 Директива за енергийна ефективност
на сградите (2002/91/EО) - урежда
минималните изисквания, които трябва да
се въведат от страните членки, свързани
с енергийната ефективност на нови сгради
и съществуващи вече такива, обект на
съществени обновления, сертифициране
на сгради за енергийна ефективност и
редовната инспекция на котли и климатични
системи. Целта й е да спомогне за
подобряване на енергийната ефективност
на сградите в рамките на общността, като
се вземат предвид външните климатични и
местни условия, както и температурните
изисквания в помещенията и критериите за
ефективност от гледна точка на разходите.
 Директива 92/42/EИО поставя
стандарт за отоплителните системи.
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 Директива SAVE (93/76/EИО).
Основната й цел е провеждане на
политиката по енергийна ефективност и
поощряване на консуматорите за спестяване
на енергия в промишлеността, търговията
и битовия сектор чрез разработване и
реализиране на програми в следните области:
- енергийно сертифициране на сгради
- таксуване на енергията, изразходвана
за отопление, климатизация и топла вода
за битови нужди на база действителна
консумация
- финансиране от трети страни
на инвестициите за повишаване на
енергийната ефективност в публичния
сектор
- топлоизолация на новопостроените
сгради
- периодична проверка на парните котли
- енергийни диагностики в предприятията
с високо ниво на енерго потребление.
 Директива 89/106/EИО - Европейската
комисия работи в посока повишаване на
критериите на енергийна ефективност
на строителните материали.
Директивата изисква строителните
работи и съответните инсталации за
отопление, охлаждане и вентилация да
бъдат проектирани и изградени така,
че количеството енергия, необходима за
тяхното използване, да е минимално, като
се вземат предвид местните климатични
условия.

Програма

Програмата “Интелигентна енергия за
Европа” финансира
подобряване на енергийната ефективност
и насърчаването на
използването на ВЕИ

Програмата “Интелигентна енергия за
Европа” е инструмент на ЕС за финансиране
в областта подобряване на енергийната
ефективност и насърчаването на
използването на възобновяеми енергийни
източници. Програмата подкрепи 18
проекта в 23 страни.

Инициативи
Онлайн платформа - проект, предоставящ
информация, свързана с основните положения
и прилагането на директивата за енергийна
ефективност на сградите.
Concerto: Инициатива, финансирана
от ЕС, която цели да демонстрира
големия потенциал при намаляването на
енергийното потребление и увеличаване
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употребата на възобновяеми енергийни
източници. Проектът поставя акцент върху
социалните, екологичните и икономическите
ползи от тях.

Критерии за енергийна
ефективност
Критериите за енергийна ефективност се
прилагат не само за сгради, но също и за
строителните продукти. Това означава,
че строителите и контракторите трябва
да използват енергийно по-ефективни
материали и да интегрират ефективността
във всички аспекти на сградата - отопление,
осветление, охлаждане и др.
Търговските сгради също подлежат на
подобрение по отношение на енергийната
ефективност. При малките и средните
предприятия работата в една поенергоефективна сграда може да донесе
значителни спестявания.
Една не толкова директна полза, която
става все по-важна, е подобряването
на имиджа на компанията, извършваща
природосъобразен и екологичен бизнес.

Законодателство

Ефективното строителство е от голямо значение за развитието на
©Европейската комисия
европейската икономика

По-високите стандарти за енергийна
ефективност в основно нови сгради и
обновлението на съществуващи такива
може да създаде значителни спестявания
на енергия. Чрез Директива 2002/91/
EО ЕС насърчава интегрирането на
критериите за енергийна ефективност
в градоустройственото планиране и
подобряването на енергийната ефективност
на сградите дотолкова, доколкото то е
икономически и технически изпълнимо.
Според нея сградите подлежат на
класификация според техния вид, размер и
употреба. Националните власти определят
фирмите, които обследват и сертифицират,
но директивата изисква един общ метод
за определяне на енергийна ефективност
на сградите, вземайки предвид различни
условия. Прилагането на общ подход към този
процес, осъществяван от квалифицирани
и/или акредитирани експерти, допринася
за изравняване на усилията на държавите
членки за спестяване на енергия в сектора
на строителството на сгради и внася
яснота относно енергийната ефективност
на пазара на недвижими имоти в ЕС за
бъдещите собственици или потребители.
За да се повиши ангажираността на
обществото към темата за енергийната
ефективност, властите трябва регулярно
да го информират за сградите, получили
сертификат, и за енергоспестяващите
мерки, които са им били предписани.
Законодателството само по себе си не
може да постигне пълния потенциал на
енергоспестяване в сградите. То трябва да
бъде придружено от усилия за промяна на
потреблението на енергия в сградите, без
което максималната полза от екологичните
енергийни технологии не може да бъде
постигната. 
(Продължава в следващия брой)
Нонка РЯДКОВА
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Нормативна уредба

Постигане
на енергийна
ефективност
Стратегия за финансиране на изолацията на сгради

П

ОВИШАВАНЕТО НА ЕНЕРГИЙНАТА

ефективност и опазването на околната
среда са в пряка връзка помежду
си. Според скорошно проучване средно за
сградите в Република България са необходими
над 40% от общите нужди от енергия.
Управлението на енергопотреблението и в
частност на енергоспестяването тепърва
предстои да се развива в нашата държава.
Три са основните инструменти за управление
на мерките за икономия на енергия, които се
използват от държавните институции, а
именно:
 правното регулиране и създаване на
нормативни изисквания в съответствие
с нивото на техниката и строителните
технологии
 подкрепата и стимулирането на
инвестиции в мерки за ЕЕ в сградите
 информация и пропаганда за икономия на
енергия.
Мерките за енергийна ефективност в
сградите влияят върху консумацията на
енергия. Подобряването на енергийните
характеристики на външните ограждащи
конструкции чрез топлоизолация е
една ефективна мярка за постигане
на енергоспестяването. Българското
законодателство отговаря на три ключови
европейски изисквания: Директива 2002/91/
ЕС, Директива 93/76 ЕЕС от 1993 г. за
ограничаване на емисиите СО2 чрез енергийна
ефективност, въвежда единна методология
за формиране на показатели за разход на
енергия, норми за годишно потребление
на енергия в сгради и технически правила
и метод за сравняване на енергийните
характеристики на сгради. Действащата
доскоро Наредба №1 от 1999 г. за
проектиране на топлоизолацията на сгради е
разработена на базата на немските норми от
1995 г. Приетата през 2004 г. заместваща
я Наредба №7 за топлосъхранение и икономия
на енергия в сгради отчита различните
елементи на енергийните характеристики на
сградите като интегрално цяло. Тази наредба
е основата за изчисляване на енергийните
характеристики на отделните типове
сгради. Допълнена е с набор от приложения
с еталонни технически показатели и норми

50 ФАСИЛИТИС ФЕВРУАРИ 2008

Подобряването на
енергийните характеристики на външните
ограждащи конструкции
чрез топлоизолация е
ефективна мярка за
постигане на енергоспестяване

Ако санирането се изпълни за цялата сграда,
тогава ефектът ще бъде по-голям
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и изцяло кореспондира с трите технически
подзаконови нормативни акта към Закона за
енергийната ефективност - Наредба №18 от
12.11.2004 г. за енергийните характеристики
на обектите, Наредба №20 от 12.11.2004
г. за обследване за енергийна ефективност
и Наредба №19 от 12.11.2004 г. за
сертифициране на сгради за енергийна
ефективност. Нивото на тези енергийни
показатели съответства на съвременните
нива на техниката и изискванията за
топлинен комфорт в сградите и всичко
необходимо за нормалното протичане на
жизнения цикъл на сградите.
В началото на 2005 г. бе приета
Национална програма за обновяване на
жилищните сгради в Република България
(НПОЖСРП). Тя третира финансирането на
изпълнението на ефективна топлоизолация
на жилищните сгради и постигане на
икономически целесъобразни нива на енергийна
ефективност. Приоритет на програмата са
панелните жилищни сгради.
Най-често срещаните дефекти при
различните системи на едропанелните
жилищни блокове са следните:
 неточности при монтаж на елементите
и замонолитващите операции по дюбелните
връзки, довеждащи до отваряне на фуги и
корозиране на армировка и дюбелни връзки
 лошокачествена обработка на фасадни
фуги - компрометиране на хидроизолацията и
корозиране на армировка и дюбелни връзки
 действия на граждани по носещите
елементи на сградата - избиване на отвори
в носещи стенни и подови елементи,
премахване на вертикални връзки (обикновено
противоземетръсни) в стенните панели,
частично или изцяло отстраняване на носещи
фасадни елементи
 течове, причинени от нарушена
хидроизолация вследствие на некачествено
изпълнение на покривните хидроизолационни
работи
 отстраняване или механично нарушаване
на защитното покритие
 лошокачествено изпълнение на
топлоизолацията
 влага и корозия вследствие на
течове от покрива - компрометиране на
топлоизолацията
 неравномерно слягане на почвата при
входните диференциални стъпала и при
плочниците около сградата вследствие на
некачествено изпълнение на обратната
засипка при “0” цикъл
 лошо изпълнение на бетоновите работи в
сутерена (особено при зимно строителство)
- нарушени технологични изисквания при
връзката на сутерена с първа плоча
 некачествен монтаж на
разпределителните панели и липса на
довършителни работи в мазетата уплътняване на фуги, циментови замазки по
подове и други подобни
 лоша поддръжка и занижена хигиена
 некачествена обработка на фугите и
фасадното покритие - компрометиране на
хидроизолацията, топлоизолацията и като
следствие - на конструктивната цялост (от
статическа гледна точка) на сградата, както
и поява на сериозни течове по вътрешните
страни на фасадните елементи

 амортизирано фасадно покритие откъртване, отлюспване, подкожушване
 напукване на фасадни панели вследствие
допуснати дефекти при производството,
транспорта и монтажа на елементите
 разхерметизиране на фуги, довеждащо
до порочен кръг - корозия на армировка обрушване на бетоново покритие - корозия на
армировка
 занижени нормативни изисквания към
топлоизолацията - кондензна влага и мухъл по
стените и ъглите на стаите
 неуплътнени фуги между дограмата и
фасадните панели
 некачествено изпълнение или тотална
липса на обшивка при дилатационните фуги
на сградите
 нарушена пропускателна способност на
сградните инсталации вследствие на корозия
и отлагане на неразтворими карбонати и др.
соли
 амортизация на отоплителните тела
(радиаторите) и на абонатните станции
 нарушение или липса на топлоизолация по
топлопроводите в сутерена
 произволно изграждане и промяна
на локални апартаментни вентилации и
извеждането им през фасадите или комините
на сградата.
Незадоволителните топлотехнически
показатели на панелните жилищни сгради
са причина за много недостатъци при
експлоатацията им - появата на конденз по
вътрешните повърхности и завишаване на
топлинните загуби. Топлинните загуби са
около 25-30% от общите топлинни загуби
за сградите. Най-значителни са топлинните
загуби през фасадните остъклени
повърхности - около 50% от общите
топлинни загуби в резултат на ниските
топлозащитни качества на дограмата,
придружено с некачествен монтаж.
Професионалното обновяване на тези блокове
се спъва главно от тежкото социалноикономическо положение на повечето от
обитателите им, които не са собственици
на земята (парцела) на съответния блок,
както и от трудностите при постигане на
съгласие относно управлението на тяхната
съсобственост.
Програмата предвижда в периода 2006
- 2020 г. да бъдат обновени 684 683 жилища,
от които 362 792 са панелни, 152 686 са
стоманобетонни, 169 205 - масивни. Общата
стойност на необходимите финансови
ресурси за изпълнение на програмата възлиза
на 4 150 000 хил. лв. Държавата ще подпомага
собствениците на панелни жилища чрез пряка
субсидия от 20 на сто от общата стойност
на обновяването. Пряката държавна субсидия
нараства плавно от 13 000 хил. лв. през
2006 г. до 130 000 хил. лв. през 2020 г.
Изпълнението на програмата е възложено
на министъра на регионалното развитие
и благоустройството, който координира
дейността по изпълнението на програмата
на всички ведомства и други заинтересувани
страни. Реализирането на цялата програма
би довело до приблизителна икономия
средно с 40% от сега консумираната
енергия, намаляване на замърсяването на
атмосферата в размер на 260 000 тона
въглероден двуокис годишно.
£52
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Постигане на...
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Като косвен резултат от изпълнение на
мероприятията по обновяване ще са налице
условия за намаляване на безработицата
и увеличаване дела на постоянно заетите
квалифицирани работници.
Панелните блокове са една от трите
приоритетни групи сгради на Стратегията
за финансиране на изолацията на сгради
за постигане на енергийна ефективност
с цел успешното финансиране на
52 ФАСИЛИТИС ФЕВРУАРИ 2008

цялостната им изолация като основен
елемент на обновяването им. Другите
две приоритетни групи са държавните
и общинските сгради, чието изолиране/
обновяване е задължително, съгласно Закона
за енергийната ефективност. И трите
приоритетни групи сгради, определени
за финансиране на изолацията им, имат
неколкократно по-големи нива на специфично
енергопотребление на кв.м годишно в
сравнение със средните аналогични нива в
ЕС. 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.
Ангажиментът на държавния бюджет по
отношение финансирането на изолации на
приоритетните групи сгради е, както следва:
 Жилищните сгради по НПОЖСРБ - в
размер на 20% от необходимите средства
 Държавни сгради - в размер на 100% от
необходимите средства
 Общински сгради - минималният
ангажимент на държавния бюджет
съответства на средствата, необходими за
извършването на задължителните енергийни
обследвания и сертифициране по одобрени
годишни целеви програми в зависимост от
сложността на извършваното обследване, но
минимално по 1 лев/м2.
За държавните и общинските сгради
министрите, областните управители,
общинските съвети и кметове подготвят
и изпълняват програми по енергийна
ефективност. Централните органи на
изпълнителната власт, областните
управители и другите държавни органи
съставят всяка година целеви годишни
програми за осъществяване на мерки по
енергийна ефективност и ги предоставят за
обобщаване от изпълнителния директор на
агенцията. Тези програми се финансират от
републиканския бюджет.
Изолацията на сградите е енергоефективна
мярка, която се предписва в експертните
енергийни анализи (енергийни одити). В
момента голяма част от обществото
санира своите отделни апартаменти в
жилищните блокове, но това не осигурява
желаните резултати. Ако санирането се
изпълни за цялата сграда, тогава ефектът
ще бъде много по-голям. Освен намаление на
разходите за употребена енергия от 35 до
40% собствениците ще могат да ползват и
данъчните облекчения по чл. 24, ал. 1, т. 18 и
19 от Закона за местните данъци и такси. 
Ангел РЕВЕНЕТОВ
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Решения

Повече интелигентност
за недвижимите имоти
Жизнен цикъл на недвижимите имоти
ФАЗА

ПРЕДОСТАВЯНИ
УСЛУГИ

Планиране

F

Герхард
Хаумер

IRST FACILITY Е ЕДНА ОТ ВОДЕЩИТЕ
КОМПАНИИ за предоставяне на услуги

по фасилити мениджмънт в Австрия и
страните от Централна и Източна Европа.
С бързото развитие на пазара на недвижими
имоти нарасна и необходимостта от
професионален фасилити мениджмънт. От
2005 г. first facility експандира и открива
дъщерни дружества в България, Хърватия,
Румъния и Унгария, а по-късно в Чехия,
Словакия, Сърбия и Македония.
 Цялостен фасилити мениджмънт
Интелигентният фасилити мениджмънт
е комплексна задача и затова се предлага
от малко на брой компании. В основата на
тази дейност стои оптимизирането на
процесите и намаляване на разходите. Чрез
нашите услуги по обслужване и поддръжка на
недвижими имоти, ние подпомагаме нашите
клиенти да се концентрират в своята
основна стопанска дейност и да бъдат поуспешни в бизнеса.
 Предимствата от професионален
фасилити мениджмънт
- Собственици/наемодатели оптимизиране на отношението разходи
- качество; управление на жизнения цикъл
на недвижимия имот; пълно обслужване;
прегледна отчетност; експертна
компетентност във всяка област;
независимост от производители.
- Наематели - оптимална работна
среда; съсредоточаване върху основната
дейност; компетентно лице за контакт;
широк спектър от услуги; оптимизиране
на производителността; поемане на
съществуващ персонал.
 Building Intelligence - Цялостната
концепция за управление на имоти
first facility разработи концепцията Building
Intelligence. Тази иновативна концепция
за управление следи и оптимизира един
недвижим имот във всяка фаза през целия му
жизнен цикъл.
 Част от нашите референции:

Изграждане

2- Управление
на проекти

Управление

Саниране

Управление

3- Управление
на недвижими
имоти

ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ

Сузане
Шиндлер

1 - ФМ
консултиране

Възстановяване

„Фърст Фасилити
България” ЕООД
1407 София, бул. „Вапцаров“
ЕКСПО 2000
тел.: +359 2 962 1384
факс: +359 2 962 1386
office.sofia@firstfacility.net
www.firstfacility.net

Разработване на концепции, наръчници, оптимизиране на ползите и общите разходи,
основа за прилагане метода за оценка на
проекта и предприятието (Due Digence)

Изготвяне на доклади и отчети,
документация, представляване
на възложителя

Оптимизиране на оперативните разходи и
разходите за собстениците, оптимизиране
на стойността на имота, представляване на
интересите, изготвяне на доклади

4 - Управление
на сгради

Компетентен партньор за собственици и наематели, оказване на постоянно съдействие
на наемателите, съхраняване стойността на
недвижимия имот, отстраняване на дефекти,
подпомагане основната дейност на наемателите, създаване на оптимална работна среда, изготвяне на доклади

5 - Услуги за
наематели

Компетентен партньор за наематели,
подпомагане основната дейност на наемателите, създаване на оптимална работна среда, прилагане на гъвгав подход
за приспособяване към променящите се
изисквания

Адаптиране

Управление

РЕЗУЛТАТИ

6 - Управленска
информационна
система за
недвижими имоти

Осигуряване на прозрачни и актуални данни, актуална база за вземане на решения,
гъвкав мениджмънт, разработване на
структура от данни, основана на открити стандарти, ясен обмен на данни

7 - Функционални
услуги

Аутсорсинг на риска, равномерно и планирано разпределение на разходите, енергийно обезпечаване, връзка между инвестиции и енергетика

EXPO 2000 Sofia (Raiffeisen Property
Management), Embassy Suits Sofia, Equest
Macedonia, Euro Plaza Vienna, Uniqa Real
Estate, Academia Bank Center Budapest, H&M,
Eurocenter Zagreb, Eurotower Zagreb, Punta
Scala Zadar, Landesklinikum St.Pölten, Hewlett
Packard Austria, Ekazent Schwechat, ect. 
Управители:
Сузане ШИНДЛЕР,
Финанси и Контролинг
инж. маг. Герхард ХАУМЕР,
Инженеринг,
Продажби и Маркетинг
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Технологии

Горивните
клетки

Алтернативата на
резервното захранване

Н

АДЕЖДНОСТТА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКОТО

захранване не е нещо, което може
да се приеме за неизменен фактор.
Има много примери, които показват, че
отпадането на захранването е нещо, което
може да се случи навсякъде, и е необходимо
да се предвиди резервно захранване найвече за потребители първа и нулева
категория (т.е. обществени здания, болници,
производствени предприятия). Развитите
технологии за такова захранване включват
батерии и генератори, които използват за
гориво дизел, пропан или бензин. Обикновено
системата за резервно захранване се състои
от комбинация от генератор и акумулаторни
батерии, за да се избегнат отрицателните
последици на евентуална повреда. Въпреки
че тези системи са с доказана надеждност,
клиентите продължават да търсят други
решения, които осигуряват по-високо ниво на
сигурност на разумни цени.
Водородът може да бъде използван за
производство на електрическа енергия за
почти всеки краен потребител. Горивните
клетки, които директно преобразуват
химичната енергия на водорода в
електрическа, като отпадни продукти
се отделят само вода и топлина, са
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Горивните клетки са източници на постоянно напрежение подобно на акумулаторните

ключът, който позволява това да се случи.
В сравнение с акумулаторните батерии
горивните клетки имат по-дълъг живот и са
по-стабилни при излагане на неблагоприятни
външни въздействия. Те са много поустойчиви на високи и ниски температури.
От друга страна, те изискват много помалка поддръжка в сравнение с генераторите
и батериите. Също така мониторингът
им може да се осъществява дистанционно,
което допълнително намалява времето им
за поддръжка. В сравнение с генераторите
горивните клетки нямат никакви вредни
емисии.
Резервното захранване на основата на
горивни клетки е най-удачно да се прилага
при консуматори с мощност по-малка
от 10 kW и енергийни нужди по-големи
от 10 kWh. В този случай източниците
на енергия, използващи горивни клетки,
могат да осигурят повече време резервно
захранване на по-ниска цена в сравнение с
акумулаторните батерии. Горивните клетки
имат по-дълъг живот най-вече в режим на
изчакване.
Технологията на горивните клетки често
бива представяна като технологията на
бъдещето за различни видове консуматори
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батерии, но са много по-надеждни

на електрическа енергия. Понастоящем
тази технология е достигнала пълното си
развитие за професионално приложение.
В зависимост от приложението им
горивните клетки се делят на различни
видове. Разликата се състои в електролита,
който те използват. Най-универсални
за резервно захранване са горивните
клетки, използващи полимерен електролит.
Полимерният електролит и електродите
са мястото, където се произвежда
електрическата енергия.
Горивните клетки са източници на
постоянно напрежение подобно на
акумулаторните батерии. Основната разлика
се изразява в това, че горивото се складира
извън горивната клетка, като например
компресиран водороден газ или метален
хидрид. Времето, за което горивната клетка
може да произвежда енергия, зависи от това
колко гориво има в склада є. Зареждането
на горивната клетка се осъществява
елементарно чрез пълнене на резервоара є.
В този смисъл горивните клетки приличат
на дизел генераторите. Капацитетът на
системата на горивната клетка зависи от
размера на газовия резервоар.
Полимерните горивни клетки имат

Горивните клетки
директно преобразуват
химичната енергия на
водорода в електрическа, отделяйки само
вода и топлина

отлична стабилност и в режим на работа, и
в режим на изчакване. Когато става въпрос
за резервно захранване, параметърът срок на
годност в режим на изчакване е много важен.
В сравнение с акумулаторните батерии при
полимерните горивни клетки няма химическо
разрушение на електрохимически активните
части. Следователно животът на тези
горивни клетки в режим на изчакване е
неограничен.
Независимо от факта, че използваемостта
засега на горивни клетки е малка, данните
за тяхната надеждност са обещаващи.
Нивото на сигурност на системите горивни
клетки зависи от много инженерни избори:
материалите, използвани за уплътнение,
избор на вентилатори, помпи и т.н. Друг
важен фактор, от който зависи тяхната
надеждност, е начинът им на интегриране и
монтиране.
Системите горивни клетки са прозрачни
и техните параметри могат да бъдат
проследявани дистанционно. Складираната
енергия може лесно да бъде определена чрез
измерване на налягането на цилиндрите,
като е възможно това да се осъществи
дистанционно. За разлика от горивните
клетки състоянието на акумулаторните
батерии не може да бъде проследявано
толкова лесно. Капацитетът на енергия при
тях може да бъде измерен единствено чрез
разреждане и повторното им презареждане,
но в реални условия това рядко се прави.
Несигурността, свързана с капацитета,
води до намаляване на надеждността и
съответно до увеличаване на разходите. От
гледна точка на повишаване сигурността
акумулаторните батерии се заменят много
преди появата на някакъв проблем.
Горивните клетки имат необходимост
от охлаждане при производството на
електрическа енергия. Това охлаждане на
системата се осъществява посредством
радиатор, който е разположен по
възможност извън сградата. В режим на
изчакване този радиатор не е необходим. В
този режим системата горивни клетки може
да издържа много високи температури на
околната среда. Не се получава разрушаване
дори при температури над 75° C.
Правилно проектираните системи
горивни клетки могат да издържат до много
ниски температури. Също така могат да
стартират работа при ниски температури.
Не се наблюдава намаляване на енергийния
капацитет или загуба на мощност при
работа при отрицателни температури.
В сравнение с горивните клетки може да
се каже, че при акумулаторните батерии
капацитетът значително намалява при ниски
температури, а дизел генераторите трябва
непрекъснато да се подгряват посредством
електрическо отопление, за да са готови за
стартиране при ниски температури.
С оглед на предимствата и
недостатъците на горивните клетки
може да се направи заключение, че те
са най-конкурентоспособни в сравнение
с другите резервни източници на
електрозахранване в случаите, когато е
необходимо продължително време на работа
на резервното захранване. 
Полина ПЕТКОВА
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Динамична архитектура
Задава се революция в строителството - въртящи се сгради,
които произвеждат електричество не само за собствените си нужди, но и за околните

Нова ера
Технологията на строителството във
времето е еволюирала сравнително малко.
В цялата си история строителството има
четири големи стъпки напред:
 3800 години пр.н.е. - Египтяните
построяват пирамидите. Те се състоят
от множество блокове, поставени един
над друг, като за запазване на целостта
им са разчитали на един основен принцип
- гравитацията.
 1436 г. от н.е. - Филипо Брунелеши
построява купола на Флорентинската
катедрала. Това е най-големият купол,
построяван досега. Конструкцията на
купола включва в играта и хоризонталните
сили.
 1889 г. от н.е. - Гюстав Айфел
построява Айфеловата кула в Париж.
Това е първата постройка, разчитаща на
структура от железни прътове, свързани с
болтове. По тази технология се строят и
съвременните небостъргачи.
 1905 г. от н.е. - създаден е
железобетонът. В него се комбинира
циментна структура, подсилена отвътре
с метални пръти (арматура). Повечето
сгради към този момент се строят,
използвайки тази технология.
Идва ред на нова революция в
строителството - динамичната
архитектура.
От древни времена насам хората са
строили своите домове и сгради в три
измерения. Концепцията за динамична
архитектура добавя към тях и едно
четвърто измерение - времето. За разлика
от стандартните постройки построените
по тази технология променят формата си
във времето по желание на обитателите.
Жителите на една такава постройка
ще имат удоволствието да закусват,
наслаждавайки се на изгрева на слънцето, и
да вечерят на фона на залеза или изгрялата
луна, като всичко това може да се случи в
една от стаите на тяхното жилище. Как се
постига това? С помощта на динамичната
архитектура!
Продуктът на концепцията за динамична
архитектура са жилищни сгради, при
които всеки един етаж може да се завърта
самостоятелно независимо от останалите
на 360°. Поради тази възможност
жителите на сградата могат, освен да
променят гледката от различните стаи
в своя апартамент, също и да живеят
в апартамент с динамична гледка променяща се с бавното въртене на етажа
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Новият вид динамични
сгради ще намерят приложението си за първи
път в Дубай

в една или друга посока по желание на
жителя на съответния апартамент от
постройката.

Грижа за майка земя
Между етажите на една динамична
сграда се разполагат вятърни турбини
с цел генериране на електроенергия за
нуждите на обитателите й, както и
на самата конструкция. Допълнително
енергия се генерира и от поставените
на покрива соларни панели. Енергията,
генерирана от сградата, обаче не само
задоволява нуждите на обитателите.
Една сграда, състояща се от 59 етажа,
ще има монтирани 48 вятърни турбини,
което я превръща в една внушителна
електроцентрала. Цялата тази зелена
енергия, генерирана от постройката,
спестява значително количество
въглеродни емисии към атмосферата, като
по този начин жителите практически не
участват в засилването на парниковия
ефект. И не само това - енергията е
достатъчна, за да се възползват от нея
и жителите на още 11 такива сгради,
необорудвани с ветрогенератори.

Зелена електроцентрала - Дубай

Четири от 48-те турбини, вградени в тялото на постройката, са
достатъчни за нуждите
на цялата сграда

Новият вид динамични сгради ще намерят
приложението си за пръв път в Дубай.
Сградата, която предстои да бъде
построена там, има 48 вятърни турбини,
както и соларни панели на покрива. Те
ще произвеждат зелена енергия както
за обитателите на сградата, така и
за заобикалящите я консуматори. Всяка
година тази сграда ще генерира енергия
на стойност 7 000 000 щатски долара.
Всяка турбина може да произвежда по 0.3
мегавата електроенергия. Това е между три
до пет пъти по-малко от една вертикална
вятърна турбина (вятърна мелница). Като
се вземат под внимание параметрите на
вятъра в Дубай, енергията, генерирана от
сградата, е около 1 200 000 kWh годишно.
По план в постройката се помещават
200 семейства в 200 апартамента.
Средната нужда от електроенергия на едно
семейство е около 24 000 kW годишно,
което означава, че една хоризонтална
турбина ще може да удовлетвори нуждите
на 50 семейства, което означава, че
четири от 48-те турбини, вградени в
тялото на постройката, са достатъчни
за нуждите на цялата сграда. Останалите
44 ветрогенератора могат да задоволят
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енергийните нужди на още 2200 семейства
в околността на сградата.
Поради начина на монтаж на
хоризонталните ветрогенератори отпада
нуждата от изграждане на кули, които
да ги държат, както и бетонни основи за
надеждното им закрепяне. По този начин
инвестицията за една такава турбина
се смалява значително, което от своя
страна допринася за тяхното по-широко
разпространение.
Витлата на генераторите са изработени
от въглеродни влакна, което, съчетано с
формата им и начина на монтаж, ги прави
практически невидими и безшумни.

Технология на строителството

Единствената част от целия строеж, която се изпълнява на
място, е бетонната основа

Всеки етаж на сградата може да се завърта самостоятелно
на 360 градуса независимо от останалите

Освен преимуществата, свързани с
удобствата на жителите, технологията
предлага бърз и евтин начин за изпълнение.
Времето, за което се строи една сграда с
динамична архитектура, е с около 60% помалко от времето, нужно за построяване
на традиционна сграда с такива размери.
Освен повишената скорост работниците,
нужни на строителната площадка, са много
по-малко - с около 20 пъти.
Причината за всички тези преимущества
се крие в самия начин на конструиране на
сградата. Единствената част от целия
строеж, която се изпълнява на място,
е бетонената основа. Всичко останало
се сглобява в заводи, след което се
транспортира до строителната площадка
и просто се монтира. Основните съставни
части на една такава сграда са:
 Основи: Това е единствената част,
която е идентична с традиционното
строителство. Изгражда се по същия
начин както при всяка една традиционна
сграда. Служи да държи носещата кула с
монтираните на нея жилищни модули.
 Носеща колона: Носещата колона
се монтира върху основите. На нея се
закрепят жилищните модули, както и
вятърните турбини.
 Жилищни модули: Жилищните модули
представляват готови части от един
жилищен етаж. Те се изработват в завод,
като в тях предварително се вграждат
канализация и вентилация.
Времето на построяване на една
такава сграда се дели на две части: 85%
за произвеждане на жилищните модули
и носещата колона и 15% за монтаж на
мястото на строежа.
Освен понижената цена на
строителството използването на по-малко
работна ръка на строежите понижава и
риска от трудова злополука, което е още
едно предимство на новата концепция за
динамична архитектура.
И не на последно място, може би едно
от най-важните качества на една сграда с
динамична архитектура - устойчивостта
на земетресения. В сравнение с
традиционните сгради построените
по новата технология са 1.3 пъти поустойчиви на земетръсни въздействия.
Живеещите в такива сгради по места със
засилена сеизмична активност могат да
Христо ДИМИТРОВ
спят по-спокойно. 
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Фотоволтаични системи

Интеграция на
фотоволтаични
системи в сгради
Интегрираните фотоволтаични системи на сгради имат
множество предимства в сравнение с класическите

Фотоволтаичната покривна система
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И

НТЕГРИРАНИТЕ СГРАДНИ ФОТОВОЛТАИЧНИ
СИСТЕМИ представляват съчетание

от система за генериране на
електрическа енергия и част от фасадата
на сградата. Пример за такива системи
са покривните капандури и сенници, които
интегрират фотоволтаици в структурата
си. Освен генерирането на електрическа
енергия интегрираните фотоволтаични
системи играят роля за подобряване на
естетическия вид на сградата и повишават
категорията й.
Тези системи имат много предимства в
сравнение с класическите фотоволтаични
системи, а именно:
 Не изискват допълнителни носещи
конструкции, тъй като са част от фасадата
на сградата
 Има по-малки допълнителни разходи за
конструкцията им
 По-лесно се проектират така, че
да пропускат дневната светлина, да се
осъществява топлинен контрол и др.
 Могат лесно да се проектират
така, че да са естетически издържани
и да способстват повишаването на
концентрацията
 Могат да бъдат финансирани като част
от сградата.
В допълнение интегрираните
фотоволтаични системи излизат по-евтино,
отколкото евентуална модернизация с
конвенционални фотофолтаици. Това се
получава, защото фотоволтаичните
панели заменят част от конструктивните
материали за сградата като покрив,
капандури, прозорци и др.
Има няколко начина за интегриране на
фотоволтаиците във фасадите на сградите:
 Замяна на покрива
 Интегриране във фасадата
 Интегриране на атриуми, оберлихти и
зимни градини
 Интегриране в сенници.
Фотоволтаичната покривна система
изпълнява функциите на покрив като
водонепроницаемост, отводняване, изолация
и в същото време генерира електрическа
енергия. Покривните керемиди, дървените
покривни плочи са най-често използваните
системи. Съществуват и други начини за
интегриране на фотоволтаични модули
в покриви като монтирането им върху
стоманени колове и инсталирането им върху
покривната плоча.
Фасадите предоставят обширно
пространство за монтиране на
фотоволтаични модули. Освен че трябва
да генерират електрическа енергия,
фотоволтаичните фасади трябва да са
естетически издържани и да предпазват
сградата от влиянието на околната среда.
Те могат да бъдат интегрирани в прозорци и
други светлинни отвори, както и в сенници,
така че да изпълняват множество функции.
Типичната интегрирана фотоволтаична
фасада трябва да е вертикална и насочена
на юг. В някои географски райони се получава
значително намаляване на произведената
електрическа енергия при вертикално
разположени панели в сравнение с наклонените
към слънцето. Тази разлика е по-голяма през
лятото, когато слънцето е по-нависоко. Този
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проблем може да се преодолее, като фасадите
се изпълнят наклонени посредством
трионообразен дизайн. Непрозрачните
фотоволтаични материали се използват за
покриване на стени, структурни единици
на сградата и механична инфраструктура.
Полупрозрачното фотоволтаично покритие
може да се използва директно върху стъкло и
да заменя прозорци, които не се използват за
наблюдение на екстериора.
Фотоволтаичните атриуми и зимни
градини трябва да бъдат изпълнени
с остъкление, което е подходящо за
малокалибрени фотоволтаични системи,
които трябва да изглеждат красиво и да
осигуряват много добра пропускливост. Тъй
като в повечето случаи остъклението на
подобни помещения се изпълнява с цветно
стъкло, за да се минимизира заслепяването,
полупрозрачните фотоволтаични
модули могат изцяло да го заменят.
Остъклителните панели, които се състоят
от фотоволтаичен материал, се закрепват
за стъклото. Много от стандартните
фотоволтаични модули са подходящи за
тази цел. Изпълнението на беседки с подобни
модули е изключително икономично поради
липсата на необходимост от допълнителна
вентилация на фотоволтаиците.
Фотоволтаичните сенници предоставят
голяма площ за генериране на електрическа
енергия, като същевременно намаляват
затоплянето от слънцето през лятото,
което от своя страна намалява разходите
за вентилация и използването на
слънцезащитни устройства. Сенниците
са по-евтини от другите интегрирани
фотоволтаични системи, защото не се
нуждаят от допълнителна вентилация на
модулите. Те могат да бъдат добавени към
вече съществуващи сгради при модернизация
или интегрирани в проектите на нови сгради.
Интегрираните фотоволтаични системи
на сгради имат множество предимства в
сравнение с класическите, а именно:
 Освен осигуряването на
енергоспестяване интегрираните
фотоволтаични системи могат да
пропускат дневна светлина, да осигуряват
засенчване и да подобряват изолацията
на покрива. Това води до намаляване на
разходите за осветление и вентилация
 Тъй като интегрираните
фотоволтаични системи са видими, докато
класическите фотоволтаични системи са
скрити върху покривите, те позволяват
своеобразен маркетинг и реклама
 По-ниски разходи за поддръжка - някои
покривни фотоволтаични системи
осигуряват по-дълъг живот на покривите.
В заключение може да се каже, че
интегрираните фотоволтаични системи
ще променят енергийния проблем на
съвременните сгради, като ги превърнат
в източник на енергия, усвоявайки колкото
е възможно повече слънчева радиация
и същевременно ги предпазват от
нежеланите ефекти на слънчевата светлина.
Фотоволтаичните системи правят
революция, като за първи път се получава
така, че най-големият консуматор на енергия
се превръща в генератор. 
Ива ПЕТРИНСКА, Полина ПЕТКОВА

Интегрираните фотоволтаични системи излизат по-евтино от конвенционалните
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Енергийна ефективност на
климатичните инсталации
от най-важните фактори за ефективното
функциониране на оборудването и
цялата инсталация е проектирането,
инсталирането и поддръжката на
системата от въздуховоди.

Оразмеряване

Големите обществени сгради се нуждаят от мощни климатични инсталации

К

ЛИМАТИЧНИТЕ СИСТЕМИ ЧЕСТО са най-

големият консуматор на енергия
в сградите, като разходите за
климатизация могат да надвишат 60% от
бюджета за комунални услуги. Ето защо
правилният избор на типа инсталация,
правилното инсталиране и редовната
поддръжка на тези системи може да доведе
до значително намаляване разходите за
електроенергия, което би се изразило в
спестяването на значителни суми пари
за по-големите сгради и дори би могло
да я квалифицира за освобождаване от
данък сгради. Не на последно място
климатичната инсталация касае и комфорта
на обитателите. Една качествено направена
система осигурява по-голям приток на свеж
въздух и подобрява самото качество на
въздуха, понижавайки проникването на прах,
влага, газове и миризми отвън. Правилното
инсталиране е важно и от акустическа гледна
точка. Климатичните системи са един доста
добър проводник на звуци и шумове, което
може значително да понижи комфорта и
спокойствието на обитателите. Дори и найстарателно проектираните сгради могат
да покажат неочаквани акустични свойства,
ето защо е хубаво техниците, които
извършват инсталирането, да имат основни
познания по тестването на инсталациите за
звуци и вибрации.
Повечето нови климатични инсталации се
проектират с много повече индивидуално
контролирани зони, което прави контрола
на климатизацията в сградите по-гъвкаво, и
ефективен от гледна точка на енергийната
ефективност, както и на комфорта. Един
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Разходите за климатичните системи често
надвишават 60% от
бюджета за комунални
услуги

За ефективната климатизация на
домакинства би свършил работа и обикновен
климатик. По-големите къщи за живеене
не се нуждаят от мощни климатични
инсталации и за тях са подходящи и
системи от по-леки тръби от поцинкована
стомана, работещи с ниско оперативно
налягане и скорости на пренасяне на
въздуха по-малки от 300 метра в минута
по главните въздухопроводи. Големите
обществени и бизнес сгради се нуждаят
от доста по-големи, стабилни и мощни
климатични инсталации, работещи с
много по-високо налягане и скорост.
Повишаването на оперативното налягане
и скоростта се използват и за намаляване
на пространството, което заема
инсталацията.
Размерът на климатичната система
е ключов фактор за комфорта на
климата в помещенията, както и за
енергопотреблението на инсталацията.
Когато размерът е по-голям от нужното,
това резултира в по-големи разходи на
закупуването, инсталирането, намалява
ефективността, повишава разходите за
енергия и може да понижи и комфорта.
По-големите размери означават нужда
от по-големи вентилационни мощности
за постигане на нужното оперативно
налягане и изпускане на повече въздух при
недостатъчно добро уплътняване поради поголямата повърхност на инсталацията. Помалките размери на инсталацията, от друга
страна, често изискват по голяма скорост
на преносимия въздух, което предизвиква
повече шумове и свирене. Правилният размер
влияе също и върху цикличността на работа
на инсталацията. По-обемните инсталации
по-рядко изискват постоянна работа на
климатичните системи. Честите спирания
и включвания водят до по-голяма консумация
на енергия, точно както честите тръгвания
и спирания на кола, попаднала в задръстване,
водят до разход на повече гориво. Доброто
оразмеряване е особено важно за по-влажни
климатични условия, където цикличността
на работа на климатичната система влияе
върху натрупването на влага в инсталацията.

Уплътняване
Честа причина за понижаването на
ефективността на инсталацията е
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изтичането на въздух, като проучвания
показват, че в повечето обществени сгради
10-20% от циркулиращия въздух изтичат
поради недобро уплътняване. Влиянието
на едно изтичане зависи от мястото
му, размера и налягането в тази част на
въздуховода. Изтичанията не са от голямо
значение, ако са в помещенията, които се
климатизират, но ако се намират извън
тях, това може значително да понижи
ефективността. Най-подходящото време
за уплътняване на въздуховодите е при
самото инсталиране на климатичната
инсталация, защото тогава въздуховодите
са най-лесно достъпни. Изтичанията често
се запечатват с обикновена изолираща
самозалепваща се лента, което невинаги
е най-добрият вариант от гледна точка
на надеждността, защото лентите с
времето се изсушават и се разхлабват. Друг
разпространен начин е уплътняването с
монтажни лепила, който е и доста подходящ
за запечатването на големи дупки, което
става с прилагане на парче ламарина, след
което то се залепя с монтажното лепило.
Напоследък се използва една сравнително
нова технология, наречена Aeroseal, която е
с голям потенциал за решаване на проблеми,
свързани с изтичания от въздуховодите.
Това е аерозолна технология, при която малки
сухи залепващи се частици се вкарват във
въздухопроводите с въздушната струя
и се залепват по ръбовете на дупките
и ги запечатват. Това прави Aeroseal

& 

единственият начин за уплътняване на
въздухопроводи, преградени от стени или
изолация. На Запад запечатването с тази
технология върви с цялостен пакет от
услуги, който включва диагностика, поправка,
запечатване и тестване. При процеса се
запушват отворите, през които обикновено
влиза или излиза въздух, така че въздушната
струя, съдържаща лепкавите частици, да
излиза само през местата на изпускане. Също
така се блокира достъпът на въздух от
въздуховодите към климатиците и другите
уреди от инсталацията, за да не попаднат
лепкавите частици в тях. Инжекционната
машина се свързва с въздухопроводите
посредством дълга и гъвкава тръба. Aeroseal
е компютризиран процес, който техниците
могат да наблюдават и управляват в
реално време. В много случаи запечатването
на всички изпускания в една климатична
инсталация с Aeroseal изисква 60% по-малко
време от стандартните ръчни начини за
уплътняване.

Видове въздуховоди в
зависимост от материалите
В съвременните климатични инсталации
се използват тръби с различна дебелина,
направени от широк спектър от материали,
като основните фактори, определящи
подходящите материали за тръбите, са
оперативното налягане и съставът на
пренасяния въздух.
£62
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Чистотата на въздуховодите е важен фактор
за комфорта на обитателите, поради което е
препоръчително редовното им почистване
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Енергийна...

Тръбите от метални листове са най-разпространените въздуховоди на
климатичните системи

61£
Правилният подбор на материалите може
съществено да повлияе на ефективността
на работата на климатичната инсталация.
Тръбите от метални листове са найразпространени, често са направени от
поцинкована стомана и повърхността им е
гладка и оказва много ниско съпротивление
на въздуха. Главните им недостатъци са
свързани с това, че са добър проводник
на температура, звуци и вибрации. Ако
въздухопроводите се намират във вътрешни
помещения, трябва да се помисли за
звукоизолацията, а ако въздухопроводите
се намират отвън, е наложително те да
бъдат покрити със слой термоизолация. При
инсталацията сглобките между отделните
тръби трябва не само да се скрепят, а и
добре да се уплътнят, защото имат голям
потенциал за изпускане на въздух. Предлагат
се тръби с различна форма и дължина, но
при нужда листовете могат лесно да бъдат
рязани и прегъвани за постигане на нужната
форма.
Въздуховодите от полиуретан, които
представляват сандвичи от слой
полиуретанова пяна между два тънки слоя
алуминий, не се нуждаят от допълнителна
изолация, защото полиуретанът е добър
изолатор на температура и звук. Все повече
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правоъгълни въздуховоди се сглобяват от
полиуретанови панели, защото лесно се
изработват и режат на различни форми,
което може да стане и на място по време
на инсталацията. При сглобяването, когато
вече се знае формата, парчетата просто се
изрязват от голям полиуретанов панел и се
скрепят чрез използване на комбинации от
ленти и монтажно лепило.
Въздуховоди от фибростъкло - имат
правоъгълна форма, а стените им са панели
от фибростъкло с полимерна или алуминиева
обвивка, при които изолацията е вградена
и уплътняването става при самото
скрепване на панелите един с друг. Този тип
въздуховоди имат добра звукоизолация, а
инсталирането им е по-лесно и евтино от
това на металните въздуховоди. Главният
им недостатък е, че с времето обвивката
може да се износи от преминаващия под
налягане въздух, което влошава работата на
климатичната инсталация. От износването
им произлиза и риск за здравето на
обитателите поради това, че местата
на износване и оголване на фибростъклото
могат да не бъдат открити навреме, което
може да доведе до опасни концентрации
на частиците фибростъкло във въздуха в
помещенията. Затова някои специалисти
препоръчват панелите от фибростъкло да се
използват като изолация за другите видове
въздуховоди.
Гъвкавите въздуховоди, наричани още
Flex, могат да бъдат направени от различни
материали. Най-често те са направени
от гъвкава пластмаса, навита около
спираловидно завита тел, като така се
получават кръгли и гъвкави въздуховоди,
често покрити с изолация от фибростъкло.
Този тип въздуховоди могат да се използват
като мека връзка между твърдите
части на инсталацията за блокирането
на пренасянето на вибрации между тях.
Недостатък на тези въздуховоди е, че те
лесно се повреждат, късат и прегъват,
поради което конструкторите се стараят
дължините на гъвкавите участъци да не
надвишават пет метра, като се избягват
завоите.

Почистване
Факт
Ефективността на
повечето климатични
инсталации често не
надвишава 60-70% поради
не добре обмисленото и
извършено инсталиране
и може да надвиши 80% с
минимални допълнителни
разходи.

Чистотата на въздуховодите е важен
фактор за комфорта на обитателите,
поради което е препоръчително редовното
им почистване. Непочистената мръсотия
може да влоши значително качеството
на въздуха, а и е възможно да съдържа
гъбички и плесни. Всичко това може да
доведе до белодробни проблеми, главоболие,
прилошаване, дразнeне на кожата, очите и
носа и т.н. На Запад всичките тези вредни
ефекти се обобщават под наименованието
„снидром на болната сграда” (Sick Building
Syndrom). 
Ясен ДИМИТРОВ
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Под зеления купол
на изкуството
Концептуалната и модерна визия на училището по архитектура и дизайн, част от сградния парк на
Техническия университет в Нанянг, донася на създателите му престижната награда Design Share

Т

ЕХНОЛОГИЧНИЯТ УНИВЕРСИТЕТ „НАНЯНГ“ в

Сингапур (Nanyang Technological University)
е основан през 1981 г. и е финансиран
от правителството, за да обучава инженери,
които впоследствие да работят за
процъфтяващата икономика на Сингапур.
Проектът за цялостното планиране,
дизайн и строителство на университета е
възложен на CPG Corporation, която е водеща
компания за строителство и фасилити
мениджмънт услуги в азиатския тихоокеански
район. Проектът продължава и в момента
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и е за стойност от 2 милиарда долара и
застрояването е на 1 082 430 кв.м.
Училището по изкуство, дизайн и медии
е част от Технологичния университет.
Цялостният дизайн и изпълнението са дело на
екипа н а CPG Corporation, които завършват
проекта през 2006 г. През 2007 г. проектът
за архитектурата на училището спечели
почетна награда в конкурса на Design Share.
Задачата на дизайнерите била да
създадат сграда, която да е уникална и
креативна, да символизира това, което
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трябва да бъде едно училище за изкуства
и дизайн. В резултат университетът
получил сграда, която е не само уникална,
но и изпълнена със символика. Със своята
стъклена фасада и зелен покрив сградата
определено се отличава от другите сгради
в университетския парк и дава възможност
на преподавателите и студентите за
творческо вдъхновение и обмяна на идеи.
Университетът се гордее с тази сграда,
тъй като тя привлича не само вниманието
на студентите, но и на местните медии.
Нещо повече, архитектурният дизайн допълва
идеята за училището и го прави едно от найизвестните учебни заведения за изкуство,
дизайн и медии в региона.
Сградата е разположена в гориста долина,
която в основния план на 200-хектарния
университетски парк е предвидена за
зелени площи. Затова дизайнерът е
оставил пейзажът да играе основна роля
в конструирането на сградата. Много от
дърветата са оставени непокътнати
по време на строителството. Входът
на училището прилича на разтворени
ръце, които всъщност са двете крила на
сградата. Двойно по-големият вход води
до голямо преддверие с кръгови елементи,
които представляват асансьорите. Има
отворени стълбища и мост, който ги
свързва. Наклонената архитектурна форма
дава възможност много от учебните зали
да бъдат с различна форма и големина,
което пък допълва различните дейности
и преподавателски стилове в училището.
Множеството пространства са обединени
от стъклената фасада, която допринася
за осветяването им с дневната светлина.
Прозрачната фасада е изработена от
висококачествено стъкло, което пропуска
дневната светлина, но задържа топлината.
По този начин се намалява енергията,
използвана за охлаждане на сградата.
Уникална функция на сградата е нейната
прозрачност и връзка на интериора с
външното пространство. Вътрешните
стъклени стени подчертават визуалната
връзка, като дават възможност да се вижда
отвъд залите и по този начин да се постига
взаимодействие и творчески обмен. Всичко
е в естествени форми. Избегнати са ярките
цветове и декорации. Тъй като това е
училище за изкуства, идеята е била да се
внушава първично чувство. Дизайнерите
тенденциозно са оставили недовършени
много от пространствата както вътре,
така и вън. Тези неизмазани повърхности
са като бели платна и дават възможност
на студентите да ги използват, за да
покажат своята креативност. По този
начин се осигурява перфектна платформа
за тяхната изява. Резултатът е, че
студентите се чувстват част от цялото
това пространство и допринасят за
неговата идентичност. Осветлението играе
важна роля в цялостната визия на сградата.
Вътрешността на сградата се осветява,
като по този начин всичко, което се случва в
нея, вечерта се вижда отвън.
В сградата присъстват различни типове
пространства: от традиционните учебни
зали до неформални студиа, преддверия,
коридори и уединени кътчета. Всичко това

Е-фасилитис
www.designshare.com
e интернет портал
с повече от 150 000
посещения месечно,
посветен на най-добрите
архитектурни дизайни
на образователни
институции и влиянието
на дизайна на сградите
върху учебния процес.
Порталът дава достъп
до идеи и източници
за най-добрите
практики и иновации
в строителството на
училища.

42 млн. долара са
общите разходина проекта, от които 24 млн.
долара са строителни

помага на студентите да общуват свободно,
да учат, да се вдъхновяват и в същото
време да представят своите произведения.
Дизайнът на сградата е предизвикателство
за традиционните методи на обучение.
Преподавателите имат възможност да
провеждат учебните занятия не само в
аудиториите, но в по-свободна атмосфера
или на открито.
Един от най-запомнящите се елементи на
тази сграда е покривът, който представлява
голяма зелена площ. Благодарение на
стълбищата в двата края на покрива той
се превръща в живописно място за почивка
и вдъхновение не само на студентите от
училището за изкуства, дизайн и медии,
но и от други факултети на Технологичния
университет „Нанянг“. Специален тип трева
е засята върху целия покрив. Тревата има
свойството да оформя плътен и мек зелен
килим, като по този начин осигурява отлична
изолация на помещенията. Специална водна
система под леката песъчлива почва осигурява
постоянна влага за растежа на тревата. В
същото време системата събира дъждовната
вода от покрива и я насочва в специални
резервоари, които се използват за напояване.
Друго интересно място за почивка и
вдъхновение е вътрешният двор, който е
заобиколен от крилата на сградата и прилича
на скут. Езерото и фонтаните осигуряват
прекрасна гледка на тези, които са вътре в
залите. Вътрешният двор е идеално място за
представления, организирани от студентите.
Преподавателите често провеждат част от
заниманията си там, тъй като атмосферата
предразполага към творчество и нови идеи. 
Наталия ПЕТРОВА

План на сградата
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Айфеловата
кула
Проектът,
който обедини
срещу себе си
най-известните
интелектуалци
на Париж преди
120 години, днес е
символ на Франция
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Н

А 14 ЮЛИ 1789 Г. В ПАРИЖ около 1000
бунтовници нахлуват в Бастилията
и превземат сградата, превърнала се
в символ на управлението на монарха, тъй
като в нея са били заточвани политическите
му противници. С това се подставя
формалното начало на Френската революция.
Сто години по-късно Париж се готви да
отбележи подобаващо вековния юбилей,
като организира Световно изложение (добре
известното от творчеството на Алеко
Константинов „Всемирно парижко изложение”).
Организаторите обявяват конкурс за
построяване на съоръжение в панаирния
парк, което да символизира вековния юбилей.
Подадени са над 700 дизайнерски проекта,
сред които идеи за изграждане на огромна
гилотина или на огромен гранитен фар. В
крайна сметка конкурсът е спечелен от
Гюстав Айфел, който лансира идеята за
построяване на 300-метрова метална кула,
която по план трябва да бъде временно
съоръжение и да се демонтира след 20
години. В полза на проекта натежава, че е
сравнително евтин, съоръжението може да се
използва и след това за различни практични
цели - и е от метал, което ще демонстрира
технологичния напредък на Франция пред
очите на света. Едва ли организаторите на
световното изложение са подозирали колко
далновиден избор са направили, тъй като
кулата не просто увековечава проведеното
изложение, а се превръща в най-посещаваната
и известна туристическа атракция в света,
символ на Париж и на цяла Франция.
Идеята за кулата всъщност хрумва през
1884 г. на Емил Нугие и Морис Коешлин,
двамата главни инженери в компанията
на Гюстав Айфел - Gustave Eiffel & Cie,
специализирана в изграждането на метални
конструкции. Самият Айфел по това време
е световно признат специалист и от
услугите на неговата компания се възползват
навсякъде по света - най-вече за изработване
на жп мостове и съоръжения. Той е проектант
и на металната конструкция на Статуята
на свободата, която през 1886 г. Франция
подарява на САЩ.
За реализацията на проекта е привлечен
архитектът Стефан Совестър, чиято задача
е да придаде по-елегантен вид на скиците
на инженерите. След като се разработва
окончателната визия на кулата, през 1887
г. започва изграждането й. Въпросната
визия обаче не среща одобрението на
парижани и през 26-те месеца, които отнема
построяването на кулата, съоръжението
е подложено на множество критики и се
сдобива с всякакви прякори, като например
„клетката за жирафи”. В отворено писмо,
публикувано в пресата, срещу кулата се
изказват най-именитите парижани от
сферата на културата и изкуството начело
с Шарл Гуно, Ги дьо Мопасан, Александър
Дюма-син и др. След завършването на
строежа всеобщото негодуване прераства
във възхита, но е интересен фактът, че на
въпроса защо всеки ден Мопасан ходил да
обядва в ресторанта на кулата писателят
отговарял, че това е единственото място
в Париж, където може да хапне, без да вижда
творението на Айфел. Той сякаш предсказва
парадоксалното холивудско клише - във всеки
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На всеки седем години съоръжението
се пребоядисва

Айфеловата кула днес свети през
© Reuters
цялата нощ

филм за Париж от абсолютно всеки прозорец
на всяка къща в града неизменно има гледка
към Айфеловата кула.
Кулата е официално открита на 31 март
1889 г. от бъдещия крал на Великобритания
Едуард VII. Завършеното съоръжение е
високо 300.75 метра. Това я прави найвисоката структура в света, рекорд, който
запазва в продължение на 41 години - до
построяването на небостъргача „Крайслер“
в Ню Йорк. Поставената по-късно антена на
върха добавя още 24 метра към височината
на кулата, което я прави еквивалентна
на 81-етажна конвенционална сграда. Това
позволява от върха є да се разкрива гледка в
радиус от 70 км. В зависимост от околната
температура височината є може да се
промени с до 8 см заради разширението
на метала. Изградената от пудлинговано
желязо конструкция съдържа над 18 000
метални части и 2 500 000 нита и тежи
над 10 000 тона. През годините кулата е
подсилвана на най-наложителните места и е
олекотена с 1340 тона. В построяването є
участват 50 инженери и 132 работници. При
проектирането на кулата водещо е било тя
да е достатъчно устойчива, за да издържи
на силните ветрове. Нейната решетъчна
структура, която пропуска вятъра, я прави
изключително устойчива, като при буря
максималното є отклонение достига до 15
см. Първоначалният цвят на съоръжението
е бил кафяво-червен, но от създаването
є досега кулата е пребоядисвана 17 пъти
и е сменяла цветовете си многократно.
Регулярното пребоядисване е изискване,
зададено от създателите й, за да се съхранят

Любопитни факти
 Преди да спечели Париж

за своята концепция,
Айфел се опитва
безуспешно да осъществи
проекта си в Барселона,
но среща съпротивата на
гражданите й.
 Мошеникът Виктор
Люстиг успява да продаде
през 1925 г. Айфеловата
кула за скрап, при това
два пъти. Вдъхновен от
статия във вестник
за огромните разходи
по поддръжката на
съоръжението, той
организира таен търг с
най-големите търговци на
скрап в Париж, на които
представящият се за
висш държавен чиновник
Люстиг не само успява
да продаде кулата, но и
взима пари за подкуп на
министъра, от когото
това „зависело”. От срам
„спечелилият” поръчката
не се оплаква в полицията
и година по-късно Люстиг
отново организира „търг”,
но този път търговците
вече били предупредени и
се намесила полицията.

металните конструкции по-добре. При
боядисването се използват различни нюанси,
за да може цветът да остане неизменен за
очите на зрителите. За да бъде боядисана
кулата, са нужни 60 тона боя и 25 бояджии
трябва да работят повече от една година.
Последното пребоядисване е започнало през
декември 2001 и е завършило през юни 2003 г.
Първоначално кулата е била осветявана
през нощта от 10 000 газови фенера, два
прожектора и фар на върха, който светел със
синя, бяла и червена светлина - цветовете
на френското знаме. Електрическите лампи
се появили през 1900 г. През 2004 г. 352та прожектора на кулата бяха подменени с
натриеви лампи с високо налягане, които са
по-икономични и издръжливи и осветяват
постоянно кулата през нощта.
Айфеловата кула служи като входна
арка към Парижкото световно изложение,
проведено от 6 май до 31 октомври 1889 г. и
простиращо се на площ 0.96 km2. Събитието
привлича 28 млн. посетители и оставя траен
отпечатък у своите съвременници със своята
мащабност и най-вече с новопостроеното
чудо на техниката - кулата на Айфел. Както
пише в произведението си „До Чикаго и назад”
Алеко Константинов, един от българите,
имали възможност да разгледат изложението:
„Да взема да ви описвам впечатленията си от
Париж! Покорно благодаря! Я да изправя някого
от вас да ми опише картината от върха на
Ейфеловата кула!... То за описване и дума не
може да бъде…”
След края на изложението кулата се
използва като лаборатория за научни цели.
На нея са инсталирани множество уреди - от
барометри до гръмоотводи, включително
и радиотелеграфски уреди. Благодарение на
ползите, които донася в научно отношение
съоръжението не е демонтирано, както е било
предвидено първоначално.
С годините кулата се превръща все
повече в световен символ на Франция. При
нацистката окупация французите режат
кабелите на асансьора, за да се наложи на
германците да изкачват стъпалата до върха
пеш. Това отказва Хитлер от желанието му
да се качи догоре и оттогава французите
казват, че той е покорил Франция, но не и
нейния символ - Айфеловата кула.
От 1889 г. до края на 2007 г. кулата е била
посетена от 236 445 812 души, което я
прави най-посещавания туристически обект
в света. Освен с невероятната гледка от
върха тя привлича посетители и с двата си
ресторанта, намиращи се в подножието й. На
първия етаж на кулата се намира ресторант
„Алтитюд 95“, чието име идва от височината
му - 95 метра надморско равнище. Той гледа
към река Сена и площад „Трокадеро“ и разполага
с 200 места. На втория етаж се намира
престижният „Жул Верн“, до който гостите
стигат със специален асансьор. Любопитно
е, че при всяко движение на асансьора в
ресторантите се усещат сравнително силни
вибрации и клиентите, които идват за пръв
път, често си мислят, че има земетресение.
По спокойното поведение на французите,
хранещи се на останалите маси, обаче
лесно се разбира, че това е още едно от
очарованията на Айфеловото творение. 
Кирил ХАВЕЗОВ
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Светкавиците
Тяхното негативно влияние върху обектите на земята и системите за защита

С

ВЕТКАВИЦИТЕ СА ЕДНО ОТ НАЙКРАСИВИТЕ и в същото време едно

от най-смъртоносните проявления
на природата. Основно те се пораждат
по време на дъждовни бури, но понякога
причина са прашните облаци от вулканични
изригвания или прашни бури. С тази статия
искаме да ви запознаем с феноменалните
параметри на явлението и как то влияе
върху обекта на вашата работа - сградите
и прилежащите им съоръжения.
Причината светкавиците да имат
особено разрушително действие
върху обектите, които стават тяхна
жертва, се крие в количеството енергия,
което те пренасят със себе си. Една
средностатистическа светкавица
пренася отрицателен електрически поток
от около 30 до 50 килоампера (въпреки
че някои могат да достигнат и до 120
килоампера), пренасяйки 500 мегаджаула
енергия - достатъчна да захрани 100ватова електрическа крушка за малко под
2 месеца. Волтажът зависи от дължината
на стълба. Учените оценяват потенциала
на около 3 милиона волта на метър, което
за светкавица с дължина 300 метра прави
1 милиард волта (средната дължина на
светкавиците е 1600 метра). Такъв волтаж
с поток от около 100 килоампера се равнява
на около 100 теравата (макар и за кратко,
това е енергия с 500 пъти по-голяма
мощност от пети и шести блок на АЕЦ
„Козлодуй”, взети заедно).
Важно за отбелязване е, че около 95%
от светкавиците са с отрицателен заряд,
но оставалите 5% са с положителен. За
разлика от предходните, положително
заредените пренасят значително по-голямо
количество енергия - 300 до 500 килоампера
(около десет пъти повече от отрицателно
заредените). В същото време те са попродължителни и пренасят около 300
гигаджаула енергия, което е достатъчно
да захрани 100-ватова крушка за около 95
години. Съществуването на положителните
светкавици е било открито едва през
1970 г., а негативните им ефекти върху
летателните апарати са открити едва
през 1999 г., когато подобна светкавица
сваля безмоторен самолет. На подобно
явление се причисляват и някои знаменити
катастрофи с пътнически самолети. Към
момента само най-модерните самолети
могат да издържат на подобен удар, тъй
като нормативните изисквания се отнасят
само за по-слабия тип светкавици.
Типично за негативно заредените
светкавици е, че продължават няколко
десетки микросекунди (10-6 s) и удрят
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Гръмотевица удря Айфеловата кула, 3 юни 1902 г. в 21:20 ч. Това
е една от най-ранните фотографии на гръмотевица, удряща
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многократно, докато положителните
продължават няколко стотици милисекунди
(10-3 s) и се наблюдава само един удар.
Това причинява значително по-високи
температури и значително по-висока
разрушителна мощ.
Основният лъч на светкавицата достига
скорости от 60 000 м/с, или 216 000
км/ч, и достига температури от порядъка
на 30 000 градуса Целзий (пет пъти потопло от повърхността на слънцето). Тази
температура е достатъчна мигновено
да превърне кварцов пясък в стъкло.
Междувременно въздухът, през който
минава светкавицата, се загрява до около
10 000 градуса Целзий, като от рязката
температурна промяна се получава шокова
вълна, която се чува като гръмотевица.
Първи проучвания на светкавиците се
правят през 1752 г. в два независими
експеримента, първият от които е
проведен от французите Томас-Франсоа
Далибард и Де Лорс. Само седмица по-късно
в Америка бъдещият президент Бенджамин
Франклин провежда подобен експеримент.
Става въпрос за пускане на хвърчило по
време на гръмотевична буря. Въпреки двата
експеримента за по-подробно проучване на
явлението трябвало да минат още около
150 години. Причината е, че с навлизането
на електрификацията и телефонните
стълбове на инженерите се наложило
да изследват по-подробно ефектите на
явлението.
Причината да споменем Франклин е не
защото е постигнал завидни резултати
в изследването на гръмотевиците, а
защото е измислил нещо много практично
- гръмоотвода. Няколко години преди да
проведе своя експеримент с хвърчилото,
Франклин размишлявал над безопасното
отвеждането на електричеството,
генерирано в облаците към земята.
Самият експеримент дори се случил
по простата причина, че му омръзнало
да чака изграждането на църквата във
Филаделфия (в миналото църквата е била
най-високата постройка в населеното
място), на която възнамерявал да сложи
гръмоотвода. Хвърчилото вързал с
копринен конец към един стълб, като
накрая сложил метален ключ. Издигнал го
до необходимата височина за провеждане
на експеримента и започнал да наблюдава.
С времето връвта се намокрила и станала
проводник на електроенергията. Оттук
му дошла и идеята за метална пластина,
която е монтирана като най-висока
точка на постройката, която да отвежда
евентуалната гръмотевица в земята. Като

Най-дълги са
светкавиците тип
„облак-облак“, като
над Тексас е наблюдавана такава с дължина
190 км.

Най-високият обект
по време на буря
невинаги бива ударен от
гръмотевици. Вярно е, че
по-високите обекти носят
по-голям риск, тъй като
са по-близо до облаците,
но са наблюдавани случаи,
когато светкавиците
удрят земята при наличие
на висок обект в близост.

акт на филантропия Франклин не пожелал да
патентова изобретението си.
През XIX век гръмоотводът станал
символ на американската изобретателност
и едновременно с това декоративен мотив.
Гръмоотводите често били украсявани с
декоративни стъклени топки, днес високо
ценени от колекционерите.
През 1918 г. Никола Тесла патентовал
свое подобрение върху гръмоотводите. Той
получил патент, тъй като имало пропуск
в първоначалната теория на Франклин насоченият гръмоотвод всъщност йонизира
въздуха около себе си, което прави въздуха
проводим, което от своя страна увеличава
вероятността от удар.
Но какво всъщност представлява
гръмоотводът и защо е толкова
ефективен?
За по-нагледно обяснение ще ползваме
дърветата за сравнение. Те са чест
проводник на светкавиците към земята.
След като бъдат ударени, обикновено те
експлодират, което е следствие на слабата
електропроводимост на сока, който тече в
кората им. Огромното количество енергия
и високото съпротивление мигновено
загряват сока до пара, като вследствие се
получава нещо като експлозия на тенджера
под налягане.
За разлика от дърветата обаче
гръмоотводите се правят от високо
проводими материали като мед. Така, ако
светкавицата реши да удари вашата сграда,
вместо електричеството да протече
през нея, то минава през гръмоотвода.
Поради ниското съпротивление на избрания
метал електрическият поток бързо се
отвежда до земята, като това не позволява
деструктивното нагряване на гръмоотвода.
Идеалната форма за гръмоотвод е дълъг
кръгъл метален прът, заострен в горния
край. Причината е, че металните остри
предмети имат свойството да разреждат
потенциала през краищата си, а кръглите
- да го натрупват по повърхността си.
Може би се питате какво би се случило,
ако нямаше гръмоотвод? Трудно може
да се даде конкретен сценарий, защото
това зависи от конкретните параметри
на постройката - височина, материали и
др. Например при ЕПК е силно вероятно
електричеството да протече по метала
в стоманобетона, като има вероятност
да го разтопи на места. При дървени
постройки има вероятност да предизвика
пожар.
Когато през 1902 г. светкавица удря
Айфеловата кула, 100 от общо 300-те й
метра трябвало да бъдат поправяни, тъй
като явно желязото, от което е направена,
не е достатъчно добър проводник. Също се
наложило да подменят и всички лампички,
които я осветявали.
Друг интересен случай е наблюдаван през
1088 г. в Китай, където, след като дървена
постройка била ударена от гръмотевица,
противно на очакванията, вместо да изгори
до основи, не били наблюдавани никакви
поражения. Дървените стени имали само лек
загар, докато стоманените мечове, които
били вътре, се били разтопили. 
Кирил ИЛИЕВ
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www.facilitiesnet.com
facilitiesnet.com съществува в интернет пространството от 1995 г.
и спокойно може да се нарече онлайн енциклопедия по фасилити мениджмънт

С

АЙТЪТ, КОЙТО СЪДЪРЖА повече от

10 хиляди страници материали с
информация от областта, продължава
да расте и вероятно е единственият
сайт, предлагащ толкова обширна и
задълбочена информация, касаеща фасилити
мениджмънта. Сайтът се посещава
месечно от хиляди фасилити специалисти
от цял свят, които искат бързо да намерят
достъпна информация, свързана с техните
професионални решения.
На сайта са представени и списанията
Building Operating и Management Maintenance
Solutions, като има онлайн архиви на всички
броеве от 2002 г. до последния брой,
достъпът до които е безплатен. През
facilitiesnet.com е възможен и абонамент
за въпросните списания. В сайта има
секция с блогове и коментари на различни
теми, касаещи фасилити мениджмънта,
от специалисти, работещи в екипите на
списанията.
Порталът поддържа указател с цяла
вселена от продукти и услуги, както и
различните фирми, които ги предлагат, но
за съжаление става въпрос само за тези,
които са достъпни на територията на
Америка.
Секциите по хоризонтала на страницата
съдържат съвети, публикации и последни
новини, свързани с проектирането
и поддръжката на самата сграда и
системите в нея и прилежащите и площи:
 BAS - в тази секция се намира обширна
информация за системите на сградната
автоматизация (Building Automation
Systems).
 Energy - енергопотреблението,
електроснабдяването и неговата
надеждност и ефективност.
 Exteriors - всичко свързано с енергийната
ефективност на външните стени на
сградите: изолация, външните врати,
прозорците и покривите на сградите,
както и съвети, свързани с боядисването и
облицоването им.
 Green - или как да намалим вредните
въздействия на една сграда върху
обитателите й и околната среда.
 Grounds - за поддръжката на
откритите площи и нужното за тази цел
оборудване.
 HVAC - новини и полезни съвети,
свързани с климатичните инсталации и
подобряването на качеството на въздуха в
помещенията.
 Interiors - всичко, свързано с изолацията,
облицоването и боядисването на пода,
тавана и вътрешните стени и избора на
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Сайтът предлага на
фасилити специалистите бързо да намерят
достъпна информация,
свързана с техните
професионални решения

подходящи врати.
 Lighting - за осветлението.
 Management - новини и публикации,
свързани с управлението и поддръжката на
най-разпространените видове обществени
сгради, фасилити мениджмънта,
управлението на поддръжката
и аутсорсинга като дейности и
управлението на системите за евакуация.
 Plumbing - съвети и новости,
свързани с водопроводните инсталации и
обзавеждането на тоалетните помещения
с цел постигане на максимум комфорт и
минимални разходи на вода.
 Security - системите за сигурност и
надеждността на вратите.
 Software - за софтуерните решения,
свързани с управлението и наблюдението на
поддръжката и тяхната приложимост.
 More - относно всичко останало
- асансьори, достъп до сградите,
комуникационните системи и т.н.
Предвид връзките с допълнителни
ресурси към всяка тема във всяка секция
има изключително много за четене, а
многообразието на темите и гледните
точки, от които те са засегнати, е
впечатляващо. 
Ясен ДИМИТРОВ
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